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STI 

DE DER GARDEN 

NSO EG EREN SEN EA TEREN TIJD: 

is 

Waranden of parken voor de verpleging van 

dieren, met oogmerk om de ontwikkeling en levenswijze 

dezer schepselen na te gaan, ontmoeten wij het eerst 

bij de Indianen en Egyptenaren, en wel om aan 

kerkelijke voorschriften of godsdienstige ingevingen 

te voldoen. Zij beperkten zich echter meest tot ééne 

soort van dieren, vooral van stieren en ibissen. 

Naar ruimer plan werd voor 3000 jaren in 

China door den gevierden stamvader der Tsjeoe’s, 

Weng- Wang, eene diergaarde aangelegd, waaraan 

hij den naam van Park der Ervaringen gaf. Keizer 

en volk vonden, luidens het verhaal der kronieken, 

veel genoegen in de hier bijeengebragte dieren. 

De Grieken en Romeinen schepten behagen om 

den omtrek hunner landhuizen met dieren te 

bevolken, doch beperkten zich daarbij vooral tot die 

welke de genoegens der jagt en tafelweelde konden 

prachtig-gevederde 

Van 

vermeerderen. Intusschen ook 

en zang-vogels waren hun welkome gasten. 

de diergaarde Hortensius wordt 

de sierlijke inrigting geroemd. In de paviljoens 

ontving hij zijne gasten, en‚ terwijl de heerlijkste 

spijzen en dranken het gehemelte kittelden, verscheen 

van Quintus 

een citerspeler in een kostbaar gewaad, tokkelde 

de lier of blies op eene fluit, en vrolijk kwamen 

herten en reeën, klein wild en gevogelte, uit alle 

hoeken van bosch en tuin aansnellen, want te 

regt heeft een natuurvriend opgemerkt: »Muziek 

oefent den grootsten invloed op de dieren uit, 

zoodat zangvogels het liefst daar nestelen, waar 

Met 

echter wenden we ons af van de vischvijvers van 

Vedius Pollio. In den waan, dat zekere aalsoort 

van de Middellandsche-zee lekkerder en fijner werd, 

zij melodische toonen opvangen.” afschuw 

wanneer zij met menschenvleesch werd gevoed, 
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had hij de wreedheid, van tijd tot tijd slaven in 

zijn muraanvijver te werpen. 

Te Rome zelf werden de schatten der dierenwereld 

in een onbegrijpelijke menigte bijeengebragt, wel is 

waar niet om zich in hun doen en drijven te 

verheugen. maar om hen tegen elkander en tegen 

menschen op te hitsen, om hen te zien worstelen 

en overwinnen of stuiptrekkend het leven te eindigen. 

Met 142 

olifanten Rome achter elkander binnentrokken, die 

de glorie van Karthago's 

verbazing vernemen wij dat eenmaal 

allen sneuvelden 

onderwerping te verheerlijken. Nijlpaarden, sjiraffen®), 

om 

kameelen, antilopen en neushorens werden naar 

deze wereldstad gevoerd. Troepen leeuwen, panters, 

struisen, luipaarden, tijgers, beeren en krokodillen, 

niet zelden honderden bij elkander, werden aan de 

schouwlustige menigte toegevoerd en aan haar 

bloeddorst opgeofferd. 

Op kleine schaal herhaalden deze tooneelen zich 

in de overige oorden des Rijks, overal waar de 

Romeinen koloniën stichtten. Nog op den huidigen 

dae kan men in het amphitheater te Trier gewelven 

de roofdieren ten 

hunne slagtoffers werden 

dat hier ten 

die woon 

tot ze op 

losgelaten. Wie herinnert zich niet, 

jare 306 door Konstantijn de Groote twee Frankische 

koningen, Ascarich en Ragais, den leeuwen werden 

aanschouwen, aan 

verstrekten, 

voorgeworpen ? 

Heeft de Romeinsche sterkte, die eens ter stede 

van het tegenwoordige Utrecht stond, soortgelijke 

*) In een der oudste Nederlandsche werken, waarin van dit 

dier sprake is, B. von Breidenbach's Bedevaart naar t Heilige 

Land (in 1488, door de zorgen van Meester Everhard Rewick, 

van Utrecht, te Mainz uitgegeven) wordt het seraffa genoemd, 

dus veel juister dan door de natuurkundigen van onzen tijd, 

die het Arabische woord sjiraf in ’t Nederlandsch overbrengen 

naar Fransche klanken. 
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tooneelen aanschouwd? Zoo ja. dan geschiedde het 

ter plaatse van de tegenwoordige Runnebaau, wier 

naam nog het oude renperk der werelddwingers 

herinnert. 

[1 

Onder de woeste Merovingers, even als onder de 

voorvaders van Karel de Groote, bleef het gebruik 

stand houden, roofdieren aan te voeren om hen te 

bezigen tot vertooners van bloeddorstige drama’s. Wij 

weten van Peppin de Korte, dat hij eens, terwijl een 

leeuw en een buffel tegen elkander waren aangehitst, 

in het strijdperk sprong, om zijn Franken een 

koelbloedigheid te 

onderneming die met de zegepraal over beide dieren 

voorbeeld van toonen, eene 

eindigde. 

Karel de Groote, wiens dorst naar kennis zijn 

roem evenaarde, ontving van Kalf Haroen-al-Rasjid 

een olifant ten geschenke, de eerste die naar 

Frankrijk kwam. De beoefenaars der natuurlijke 

historie, die langen tijd zich tegen het stelsel der 

voorwereldlijke dieren verklaarden, hebben dien olifant 

eene verbazende rol laten spelen. ledere maal, dat 

in Frankrijk olifantsbeenderen ontdekt, 

verzekerden zij, dat deze van Haroen’s olifant afkomstig 

moesten zijn. 

werden 

Ten einde deze bewering met de 

waarheid in overeenstemming te brengen, zou ’s Kalifs 

olifant zich niet minder vermenigvuldigd moeten 

hebben dan de olie der weduwe van Sarepta. 

In de eeuwen die op den tijd van Karel de Groote 

volgden, schijnt de aanvoer van vreemde dieren veel 

verminderd te zijn. Intusschen het edele weidspel 

verlokte menig vorst, menig edelman om acht te geven 

op het aankweeken van 

diersoorten, om 

prachtige en vreemde 

wildbanen af te schutten, om 

aan honden- en paardenstallen, aan hertenperken, 

zwanendriften en vinkenbanen geld en tijd ten offer 

te brengen. Keizer Hendrik van Saksen (919-936) 

verwierf zich den naam van de Vogelaar, en het 

woord pluimgraaf, dat uit de middeleeuwen stamt, 

duidt aan, dat men den opzigter van het gevogelte 

voor een man van gewigt hield. 

Meer nog dan Hendrik I deed Keizer Frederik [, die 

van 1210 tot 4250 op den Duitschen troon zat, om 

de liefde zijner onderdanen voor de dierkunde op te 

wekken. Niet alleen deed hij het Onderrigt aangaande 

de Dieren”) van Aristoteles in de landtaal overbrengen, 

maar hij stelde zelf een belangrijk zoölogisch werk te 

zamen. In De Arte Venandi eum Avibus beschreef hij, 

nevens de valkenjagt, de natuurlijke historie van 

verschillende vogels naar eigene waarnemingen. De 

stijl moge hoogst gebrekkig zijn, vele mededeelingen 

verraden een helder oordeel, en zijne schets van 

den pelikaan inzonderheid is hoogst naauwkeurig. 
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Hij was er op gesteld, velerlei dieren te bezitten, 

zoodat hij eene belangrijke menagerie bijeengebragt 

moet hebben. Onder de vreemde dieren, die hij 

daarvoor liet komen, was een sjiraf, die allen met 

verbazing vervulde. Een Nederlandsch dichter dier 

dagen vermeldde dit dier in de volgende regelen: 

Oralphus dat es een Dier 

Dat va varwen es so fier, 

Dat gheene beeste sekerlike 

Van fiene hare es so rieke. 

Up die vorste voete voren 

So est so hoech, als wyt hore 

Dat XL voete op wt slaat, 

Metten hoefde d’ het staat. 

Achter sone ist hogher niet 

Dan die herten over den stiet. 

Na den hert voete en de staert 

En ghehovet als een paert, 

Lanc upwaert den hals gerecht. 

Syn vel so misselie soens oec echt 

En so menighe varwe d’an 

Dat hem om niet ele man 

Pynt te serivene dier gelike. 

Dat Dier vheft hem sekerlike 

Als hem die liedene sien ane, 

Het toghet hen alle sine gedane 

En keert hem om dezen en dien 

Om dat het wille syn besien. 

Die Soudaen van Babilone 

Sende dese beeste scone 

Wilen van stoese Vrederike, 

In dat lant ne qua noit ’sgelike. 

De Nederlandsche vorsten en poorterijen deelden 

ruimschoots in die liefde voor voorwerpen uit de 

levende schepping. Dankt ’s Gravenhage zijnen 

oorsprong aan een jagthuis, de naam van het 

geliefkoosd uitspanningsoord van Floris V, de 

Vogelenzang, getuigt, dat onze oude Hollandsche 

Vorsten het wild niet alléén lief hadden ter wille 

van jagt en tafelweelde. 

Toen de Henegouwsche Vorsten te ’s Hage zetelden, 

vond men bij het Hotgebouw niet alleen een 

hoenderhuus, een wvalekhuus, een kondehuus en een 

mutehuus, maar zelfs een Zeeuwenhuus, waarin de Graaf 

niet alleen eenige koningen des wouds, maar ook 

andere roofdieren opgesloten hield, die hij inzonderheid 

met schaepbuye liet voederen. 

De zorg over elk dier afdeelingen was aan een 

bijzonder persoon toebetrouwd, wien, naarmate van 

het aantal viervoetige of gevleugelde gasten onder 

zijn opzigt, één of meer knechten was ter zijde 

gesteld. Zij genoten, in vergelijking met de overige 

hof bedienden, eene ruime bezoldiging, want, terwijl 

‘sGraven leidekker voor het uitoefenen van zijn 

gevaarlijk beroep slechts 5 pond ’s jaars erlangde, 

trok Otten, de valkenier, een der minst begunstigden 

aan de menagerie, behalve lakensche en andere 

kleederen, eene wedde van 12 pond ’s jaars. Hij 

was gehouden binnen het valkhuis zijn bed te 

spreiden, waar dan ook voor ligplaats en deksel was 
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gezorgd. Althans een post in de grafelijke rekening 

van 1951 vermeldt nieuw-aangekochte »slapelaken 

in Otten ende syns knechts bedde in ’t valckhuys.” 

Van Florens, den opzigter over het mutehuus, die 

voor de netten, konijnen enz. te zorgen had, teekenen 

wij alleen aan, dat zijne wedde 10 pond ’s jaars 

beliep, waarboven hem nog 4 pond aasgeld werd 

uitgekeerd. Van 

vermelden, dat hij in 1958 in zijne stallen 15 brakken 

Ysebrant van den [Honden is te 

en 3 winden vereenigde en voor hunne verzorging 

18 pond 3 schellingen 's jaars benevens kleeding 

De opzigter die de het 

meest om zich vereenigde, was »Voskyn van der 

Lewe.’ 

genoot. dierenvrienden 

Hij toch had de grootste en zeldzaamste 

dieren ouder zijn opzigt, afstammelingen uit 

verschillende _werelddeelen. Voor weinigen der 

slotbewoners had de rentmeester zoo veel uit te 

keeren. Voor de verzorging van twee jonge leeuwen 

moest hij Voskyn niet minder dan 30 pond betalen, ja 

voor die van twee ouderen, waarvoor Clais Symen 

waakte, zelfs 56 pond. Daarmede was echter niet 

Er werd 

post te boek gesteld, b. v. »bi Vos uvtghegheven 

an selen, 

15 schel” 

Onder de dieren aan het Hof te ’s Hage, vinden 

1544 en In 

tegenstelling met de leeuwen waren ze miet gekerkerd 

alles gekweten. nog menig bijzondere 

beseme en oesvaten ten lewe behoef, 

we in 1345 twee beeren vermeld. 

binnen hokken, maar zij hadden eene plaats verkregen 

op het Nederhof, waar zij zóó ver konden heen en 

weer loopen als de keten, die hen aan een zwaren 

boom boeide, dit toeliet. Of »Bruin” het kunstje 

verstond om die keten te ontsluiten, gelooven we 

niet, al waren onder de opzigters der menagerie 

enkelen, die nog al eens sleutels verloren. Ysebrant 

jan den Honden overkwam dit maar al te vaak. 

Doch door welk toeval dan ook, Bruin »ontbrac 

dicke” en deed dan menige »ondiefte” Eens zelfs 

was hij niet minder dan zeven weken op den loop. 

Voor zijn terugkeeren werden 5 schellingen betaald. 

Minder last leverde een dromedaris op, welke te 

dien tijde eveneens tot de bevolking der Haagsche 

menagerie behoorde. 

Wij vinden Voskyn van der Lewe in 1851 met 

het verzorgen van een jongen leeuw belast, »die der 

Hertoghinne van Gelre ghegheven” werd. 

Het is mogelijk, dat dit geschenk den oorsprong 

gaf aan de drie menageriën, welke op het einde der 

14de eeuw den Hertog van Gelder toebehoorden. 

In het keizerlijke Nijmegen was de eerste. Ook hier 

speelden de leeuwen de grootste rol, zoodat de 

opzigter steeds onder den naam van »leeuwenwechter” 

Pouwelsken voorkomt. vervulde jaren lang deze 

betrekking tegen een mmkomen van 2 grooten of een 

halve stuiver daags. Hoe lang de inrigting bloeide, 

weten we niet, doch ze was er reeds in 1988 en 

wordt tot in 1401 vermeld. 

De tweede Geldersche diergaarde was die te Grave, 

welks sterke burg eene der treurigste herinneringen 

uit het hertogelijke familieleven bewaart. Voor de 

leeuwen die er op het einde van 1389 onder dak 

waren, werden in den tijd van vijf maanden omstreeks 

tweehonderd schapen geslagt. 

De derde menagerie van den Gelderschen Hertog, 

die te Rozendaal, schijnt meer afwisseling dan die 

te Nijmegen en Grave aangeboden te hebben. Althans 

de zorg over deze inrigting was toebetrouwd aan 

verschillende personen, zooals aan Arent van Asselt 

die de rol van leeuwenwachter vervulde, aan Herman 

heette, aan Willem 

Enghuizen den valkenier, en aan Vogel den pluimgraaf. 

die papegaaijenmeester van 

Schapenvleesch was ook hier de spijs, die den leeuwen 

werd voorgezet: van October 1598 tot Julij 1399 

werden 260 

hertogelijke rekeningen verantwoord. 

te dien einde stuks wolvee in de 

De magtige Graven van Vlaanderen konden bij 

de vorsten van Holland en Gelder niet achterstaan: 

zij stichtten eene menagerie te Gent, die een niet 

onbelaugrijken schat aan vreemde dieren vereenigde. 

De uitgestrekte handel van Brugge en Antwerpen 

bevorderde dien aanvoer, 

Indien wij de archieven van Lissabon en Sevilla 

konden raadplegen, zouden we waarschijnlijk ook daar 

dierverzamelingen aangeduid vinden: zeker althans 

is het, dat eene der Nederlandsche steden, te weten 

Kampen, uit Portugal en Spanje in 1477 en 1485 

telkens twee leeuwen ontving, niet als koopgoederen, 

maar om daarmede tot verpoozing harer burgers den 

leeuwentoren aan de stadsvest te bevolken. Al deze 

wouddieren waren geschenken van handelsvrienden, 

doeh zoo hoog was de Kamper regering daarmede 

ingenomen, dat zij een eigen »lewenwaere” daarvoor 

aanstelde en eene gansche kudde schapen aankocht 

om steeds proviand te hebben voor de zeldzame 

gasten. 

Het schijnt dat deze leeuwen uit Spanje en 

Portugal zich te Kampen vermeerderd hebben: 

althans eenige jaren later schonk de Kamper raad 

vijf of zes harer leeuwen aan het hoofd der Hanze, 

stad Lübeek. Daar, aan de Trave, voleindigden 

zij hun levensloop, werden er ontleed, opgezet en 

de 

als curiositeiten bewaard. Eeuwen daarna kon men 

deze mummies nog op eene bovenzaal van het 

Lübeeksche Raadhuis aanschouwen. 

Kampen schijnt de eenige Nederlandsche stad 

geweest te zijn, die op eigene kosten leeuwen voedde, 

Doch velen waren hare burgerij het 

genoegen aanboden om prachtige zwanendriften te 

aanschouwen. Te Amsterdam stond, kort na zijne 

eerste bemuring, stads zwanenhok aan den Amstel, 

er, die 

ter noordzijde der Regulierspoort. Het fraai-gevederde 

watergevogelte had er een oppasser of pluimgraaf — 

in 1549 Willem Hnysman — die eere jaarwedde 

van 13 schellingen en 4 penningen Vlaamsch genoot. 
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Hij was daarbij gehouden op eigen kosten de zwanen 

te voederen, doch genoot hiervoor het voordeel, dat 

hij met kersmis een niet onbelangrijk getal der 

hem toevertrouwde dieren, na ze gemest te hebben, 

aan burgemeesters en andere regeringsleden mogt 

aanbieden. Overeenkomstig het vastgestelde gebruik, 

leverde hem dit een dubbeltje van iederen zwaan. 

Bij de vergrooting der stad in 1593 verplaatste de 

magistraat dit hok naar den Zwanenburgwal. 

Zijn ook in andere Europesche staten zwanendriften 

en kleine menageriën gehouden, ze hebben de 

Nederlandsche niet overtroffen. Zoo bevatte de 

menagerie van Hertogin Margaretha van Bourgondië 

te Dijon wel een eekhoorn, honden, patrijzen en 

andere inlandsche dieren, doch van vreemde soorten 

slechts een papegaai en eenige »Indische hoenders,” 

(waarschijnlijk paauwen). *) 

Het is naar een verwijderd werelddeel dat wij 

den blik moeten wenden wanneer wij eene instelling 

willen aanschouwen van dien omvang, dat zij aan 

het park van Weng-Wang herinnert. 

Montezuma, de beheerscher van Mexico — dus 

verhaalt Ferdinand Cortez op het jaar 1516 — 

bezat zoowel binnen als buiten zijne hoofdstad 

Temixtitlan verscheidene lustverblijven, van welken 

elk aan een bijzonder vermaak was gewijd. In een 

dezer paleizen voerde een trap van het fijnste jaspis 

naar een tuin, welks bezienswaardigheden alles 

overtroffen wat den Spanjaarden tot hiertoe onder 

de oogen was gekomen. Het meest boeide hen de 

keizerlijke menagerie, eene lange reeks van vijvers, 

vogelgalerijen en kooijen met wilde dieren, te midden 

van een park, een uitgestrekten zoölogischen tuin. 

De verzameling der meest verschillende soorten van 

slangen en ander kruipend gedierte boezemden den 

vreemden beschouwers ontzetting in, doch daarentegen 

verrukte hen de vederpracht in de vogelgalerijen. 

Hoe verbaasd staarden zij de scharlakenroode 

kardinalen, de eoudfaisanten en papegaaijen met 

allerlei kleurschakeringen aan, of nog meer de kleine, 

maar als edelgesteenten schitterende kolibrie's in 

honderden van exemplaren. Aan de groote roofvogels 

was eene bijzondere ruimte aangewezen. Daar 

bewogen zich de vraatzuchtige gieren en die 

reusachtige adelaars, wier vaderland men aan de 

besneeuwde toppen der Andes aanwijst. Niet minder 

dan vijfhonderd kalkoenen, het goedkoopste gevogelte 

in Mexico, strekten iederen dag aan deze gevederde 

dwingelanden ten voedsel. 

De tuin van Temixtitlan was geene stichting van 

Montezuma zelf. Met dien te onderhouden, volgde 

hij siechts een door zijne voorvaderen ingesteld 

*) Marcel Canat de Chizy: Marguerite de Flandre, Duchesse 

de Bourgogne, sa vie intime et état de sa Maison, in de 

Mémoires de V Académie impériale de Dijon, ann. 1858—1859, 

pag. 173. 

gebruik. Ook moeten in de naburige staten dergelijke 

inrigtingen gebloeid hebben. Van de uitgestrektheid 

van het Mexicaansche dierenpark kan men zich een 

begrip vormen, wanneer men overweegt dat niet 

minder dan driehonderd menschen belast waren 

met het verplegen van watervogels, die in tien 

groote, door kunst gevormde en vischrijke vijvers 

met zout of zoet water vereenigd leefden. Andere 

bedienden waren aangesteld voor het verzorgen der 

ziekgeworden dieren of het verzamelen der uitgevallen 

vogelvederen, waarvan de Mexicanen de schoonste 

mozaïken te zamenstelden. Eindelijk namen nog 

driehonderd andere oppassers de dienst bij de 

wilde dieren en roofvogels waar. 

In Europa zag men nu reeds reizende menageriën; 

althans op de missen te Frankfort a{/M. werden in 

1443 en 1473 olifanten vertoond. 

Dien ten gevolge kende men hier ten tijde van 

Maria van Bourgondië vreemde dieren genoeg om 

van velen vrij voldoende afbeeldingen te geven. 

In het werk van Broeder Bartholomeus Van den 

Proprieteyten der Dinghen, in 1483 door Jacop Beijaert 

te Haarlem gedrukt, komen schetsen voor van den 

Afrikaanschen olifant, het kameel, den dromedaris, 

den kraanvogel, den krokodil en menig ander 

gewerveld dier, allen met dezelfde juistheid geschetst 

als waarmede de bedrijven van ’s menschen handel 

en wandel in dat werk zijn wer gegeven. 

Lorenzo de Medicis ontving in 1487 een sjiraf 

van een Oostersch Vorst ten geschenke, die te 

Fano, een steedje, 10 uur ten noordwesten van 

Ancona werd ontscheept. Antonius Constantius 

zag het bij zijne komst aan de Adriatische kust 

en deelde eene fraaije beschrijving daarvan aan 

den Vorst van Faenza mede. »Men moge,” zegt hij 

den sjiraf onder de wilde dieren rangschikken, het is 

noch wreed, noch ontembaar. Ik heb het te Fano 

met graagte brood, hooi, vruchten en uijen uit de 

handen van kleine meisjes zien ontvangen en nuttigen. 

Meermalen heb ik dit dier den kop naar boven 

zien steken, om aan te nemen hetgeen het uit 

een venster werd toegereikt. Het kon zijn kop tot 

de hoogte van elf voet opwaarts brengen. Van 

hier dat het volk in het verschiet eer een toren 

dan een dier meende te zien, De sjiraf schijnt 

voor den grooten toeloop van volk niet bevreesd. 

Altoos tevreden, rustig en kalm, schijnt hij de 

omstanders met genoegen aan te zien.” 

IE 

De ontdekking der zeewegen naar Oost en West 

verlevendigde de studie der Zoölogie, doch de eerste 

groote diergaarde die in Europa te dezen tijde 

ontstond, moet men noch te Lissabon of Sevilla, 

noch te Genua of Venetië zoeken. Het waren de 

overwinnaars der Oostersche Christenheid, de Turken, 
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die te Konstantinopel eene menagerie bijeen 

bragten, welke ook voor het Avondland niet zonder 

beteekenis bleef. De geleerde inboorling van Alby, 

Pierre Gillis *), op kosten van Francois Ll, naar de 

Levant getogen, om er de voortbrengselen des Lands te 

bestuderen, vond in de menagerie van Soliman II, te 

Stamboel eene rijke bron voor zijne waarnemingen. 

Inzonderheid hield hij er zich gaarne met den olifant 

bezig, waarvan zijne beschrijving eene gelukkige 

proeve heeten mag. 

Het duurde echter niet lang, of ook Duitschland 

bezat eene treffelijke diergaarde. Zij werd door 

Maximiliaan, den oudsten zoon van Keizer Ferdinand 1, 

te Ebersdorf in Neder-Oostenrijk gesticht en 

geplaatst in een gedeelte der uitgestrekte wildbaan 

(Wild-Gehege), die aan het jagt- en lustslot zijner 

voorvaderen was toegevoegd. Het eerste voorwerp 

daarin was een olifant, door Maximiliaan in 1551 

uit Spanje medegebragt en in Maart 1552 naar 

Weenen gezonden, waar het in April daaraanvolgende 

ter bezigtiging werd gesteld, Ook bij den plegtigen 

intogt door Maximiliaan als Koning in Bohemen, met 

zijne gemalin, den 7 Mei 1552, te Weenen gehouden, 

vervulde het eene plaats in den luisterrijken stoet. 

Onder Keizer Rudolf werd nog groote zorg gedragen 

dat de menagerie te Ebersdorf met vreemde dieren 

werd verrijkt, doch na ’s Vorsten overlijden vindt | 

men van de inrigting geene melding meer gemaakt. 

Langer bleef eene andere keizerlijke menagerie 

in Weenen’s nabuurschap in stand, eveneens door 

Maximiliaan [L gesticht, doch bij het park van zijn nieuw 

lustverblijf Neugebäu. Zij werd zelf vernieuwd, nadat 

in 1704 het slot door de Hongaarsche opstandelingen 

was verwoest, en de woeste rebellen de dieren geslaat 

hadden om zich met de huiden als oorlogstrofeën 

te versieren. 

Van zoo veel belang was de inrigting, dat het 

toezigt daarover aan een der edelste mannen van 

den staat werd opgedragen, zoodat wij onder Keizer 

Karel VL daarmede Johann Julius Graaf von Hardegg 

belast vinden. 

Tot in 1760 bevatten de diergalerijen bij Neugebäu 

zoowel verscheurende als vreedzame dieren, doch 

toen werd eene splitsing ondernomen, naardien de 

Keizer met den aankoop van het lustslot Belvedère in 

1737, ook de belangrijke menagerie van Prins Eugen 

van Savoie had verworven. De woeste bewoners 

der wildernissen bleven bij Neugebäu, doch de 

zachtaardige planteneters gingen maar Belvedère. 

De inrigting ter laatstgenoemde plaats nam reeds 

in 1752, met de stichting 

Schönbrünn, een einde; doch die bij Neugebäu bleef 

tot 1782 in stand. Op Belvedère bleven slechts 

twee vogels achter: een goud-arend, die eens een 

lieveling van Prins Eugen was geweest, en 

der menagerie op 

een 

*) Petrus Gyllius. 

EV 

tot 1824 in leven bleef, 

nadat hij 117 jaren op het Oostenrijksche slot in 

gevangenschap had doorgebragt. 

witkoppige gier die 

Een geliefd volksverhaal der Weeners gedenkt 

eene gebeurtenis die in de menagerie van Neugebäu 

tijdens het leven van Keizer Leopold L voorviel. 

De dochter van een der oppassers koesterde eene 

bijzondere voorliefde voor een prachtigen leeuw, 

die zijnerzijds de genegenheid van het meisje door 

de grootste onderworpenheid beantwoordde. Geen 

wonder dat de jonge maagd het eindelijk zelfs 

waagde bij den leeuw in zijne kooi te gaan. Zij 

volbragt dit ook op den morgen van haar trouwdag, 

in de meening hiertoe welligt nimmer meer de 

gelegenheid te vinden. De arme! Het koninklijke 

dier, verward door haar bruidstooi, scheen haar 

niet te herkennen. Staroogend zag de leeuw de 

ontzette bruid aan. 

weder te verwijderen, en toen men haar te hulp 

Hij vergunde haar niet, zich 

wilde komen, wierp hij zich plotseling op haar en 

benam haar op vreeselijke wijze het leven. Het 

verhaal voegt er bij, dat de Keizer den leeuw liet 

doodschieten. 

De beroemdste keizerlijke menagerie bij Weenen, 

die van Schönbrunn, werd door Frans [en Maria 

Theresia in 1752 gesticht, overeenkomstig de plannen 

van twee Nederlanders, den lijfarts Gerhard van 

Swieten en den hoftuinier Adriaan van Steckhoven. 

Geene kosten werden gespaard om deze instelling 

een regt vorstelijk aanzien te geven. Men ruimde 

baar een aanzienlijke plaats in bij het trotsche paleis, 

bouwde de galerijen op ruime schaal en droeg door 

het aanbrengen van vijvers, grasperken en boomen 

zooveel mogelijk bij om de opgesloten dieren met 

Men rigtte drie 

hoofdlanen uit het park op de menagerie en uit den 

hun gevangenschap te verzoenen. 

botanischen tuin eene zijlaan, die een waardigen 

voorhof vormden. Veel werd door de keizerlijke 

eigenaars gedaan, om de galerijen met merkwaardige 

voorwerpen te 1754 

Amsterdam en Londen groote sommen tot aankoop 

bevolken. In werden naar 

van dieren gezonden, in 1754, 1785 en 1785 expeditiën 

naar West-Indië, de Vereenigde-Staten en het Kaapland 

uitgerust, en in 1799 de kostbare verzameling van 

een reizend Italiaan Albi aangekocht. 

Gedurende den vijandelijken inval der Franschen 

in 1805 werd de keizerlijke menagerie door Napoleon 

met verschooning behandeld. Slechts vier dieren 

werden van hier naar Parijs opgezonden, t. w. een 

jong Laplandsch paardje, een reuzen-kengeroe en 

twee bevers, en nog wel meer als geschenk dan 

als oorlogsbuit. 

Het voorbeeld 

stichten van een 

de Keurvorsten van Saksen te Dresden. 

van Weenen gaf aanleiding tot het 

beerenhof en eene menagerie door 

Edward 

Brown, die in 4669 in de residentie aan de Elbe 

vertoefde, verhaalt van beide inrigtingen: »{n het 



Se WT 

jagthuis binnen de oude stad zijn vijftien beeren, 

daar uitermate wel voor gezorgd en opgepast wordt. 

Zij hebben fonteinen en vijvers om zich daarin te 

wasschen en te baden, waarin zij groot vermaak 

scheppen. Digt daarbij staan hooge ruwe posten, 

staken of boomen, die er voor de beeren zijn gezet 

om daar laugs naar boven te klauteren, en bovenop 

zijn platten of stellaadjen gemaakt, om zich in de 

zon te bakeren en te droogen, en zoo zij willen, 

kunnen slapen. Zij komen en gaan als hun bewaarder 

of gardiaan hen roept, tot groot vermaak van den 

Keurvorst. 

pIn het wilde-beestenhuis merkte op een 

mariaan, zijnde een viervoetig dier, dat zich met zijn 

staart aan de boomen hecht, alsook een berg- of 

ik 

wilde kat van groote lengte, vijf jonge beeren, vijf 

oude zwarte beeren, een zeer grooten witten beer, 

zijnde de pooten, kop en hals langer dan die van 

den zwarten, doch zoo dik niet. Voorts twee leeuwen, 

tien losschen, zeer aardige beesten, in grootte, kleur 

en gedaante tusschen den tijger en de wilde kat. 

De toppen van ooren en staart zijn zwart; het oog 

staat zeer levendig; het vel is leeuwkleurig en 

gevlekt, inzonderheid omtrent de oogen.” 

vreemde Italië 

aangevoerd, vernieuwde ren daar meermalen de oude 

althans tusschen 

Wanneer dieren in werden 

dierengevechten, voor kampen 

de dieren onderling. Men had daarbij eene vernuftige 

wijze om de overwinnaars weder binnen hun hok 

te drijven. 

ruimte, welke den vorm van een draak vertoonde 

en door middel 

werd voortbewogen. 

Ken man sloot zich op binnen eene 

van wielen naar het wilde dier 

Staroogend bleef de leeuw of 

tijger als versteend aan zijne plaats; doch naauw 

uit draak 

twee brandende toortsen, of het verschrikte dier 

stak de wachter de oogen van den 

kromp in een en zocht druipstaartend hiet hok op, 

waaruit het ’t renperk was binnengestoven. 

De beheerschers van Groot-Brittanje hebben eeuwen 

achtereen eene menagerie in den Tower te Londen 

gehouden, in het zuidwestelijk deel dier sterkte, zoodat 

zelfs een der torens daaraan den naam van Lion’s Tower 

ontleende. De Prins van Wales was steeds eigenaar 

dezer verzameling, welke nogtans nooit veel meer 

dan leeuwen en beeren schijnt bevat te hebben. In 

het midden der vorige eeuw telde men er zes van 

eerstvermelde dieren. Onafhankelijk daarvan bezaten 

de Engelsche vorsten een uitgestrekt hertenperk bij 

Windsor, dat der wetenschap groote dienst bewees, 

toen Kouing Charles laan Harvey verlof schonk, om 

daaruit de noodige bokken en hinden te nemen, wanneer 

hij die voor zijne onderzoekingen betreffende den 

omloop des bloeds noodig mogt hebben. 

Toen Louis XIV zijne residentie naar Versailles 

had verplaatst, leverde de Académie des Sciences 

het verzoek in, dat het Z, M. mogt behagen in het 

schoone park van zijn paleis eene menagerie te vestigen. 

Aan dit verlangen werd voldaan, en zoo bezat Frankrijk 

sints het voorst der 17de eeuw eene verzameling 

vreemde dieren, die het eerst door Perrault werden 

afgebeeld. Louis XV en Louis XV[ deden haar 

belangrijk uitbreiden. zoodat Buffon en Daubenton er 

gelegenheid vonden de meeste dieren te bestuderen, 

waarvan zij beschrijvingen leverden. Voor de vijftien 

eerste deelen der Histoire naturelle, die zij te zamen 

in het licht zonden, vonden zij in de menagerie van 

Versailles eene onuitputtelijke bron. 

Hadden de Nederlanders ten tijde der Graven 

getoond, een geopend oog te bezitten voor het schoon 

der natuurlijke historie, zoodra zij door hunne 

ontdekkingen in Oost en West, Zuid en Noord, het 

gebied der aardrijkskunde aan zich verpligtten, vingen 

zij aan om vreemde planten en dieren naar hun Land 

over te voeren, Rijke verzamelingen van naturaliën 

werden bijeen gebragt, de kruidhoven vergroot, de 

vogelvlugten met vreemd gevogelte bevolkt. Ook waren 

het Nederlanders die de eerste wetenschappelijke 

expeditie uitrustten, om de overzeesche landen en hunne 

voortbrengselen te leeren kennen. Op voorstel van Jan 

de Laat, werden in het voorst der 7de eeuw Willem 

Piso, van Leiden, nevens twee Duitschers, George 

Maregraf en Heinrich Cranitz, uitgezonden om dieren 

en planten in Brazilië te verzamelen, af te beelden en te 

beschrijven. Daaraan dankt de wetenschap de beroemde 

Historia Naturalis Brasiliae, die te Amsterdam, in 

1618 het licht zag. Voor de voortbrengselen van 

Oost-Indië werd de geleerde wereld uitmuntend 

voorgelicht door de istoria naturalis et medica Indiae 

orientalis van den Amsterdamschen geneesheer Jacobus 

Het was in laatstgemeld werk dat men ten 

en andere Indische 

diersoorten vermeld vond. Ja de 

platen bij Bontius’ beschrijvingen hadden zoo groote 

verdienste, dat toen Duvaucel en Diard het verschil 

tusschen den Indischen en Afrikaanschen neushoorn 

Bontius. 

eerste male de oeran-oetan 

naar behooren 

aantoonden, zij niets meer deden dan Bontius twee 

eeuwen vroeger had geleerd. Zijn dood in 1641 was 

derhalve een belangrijk verlies voor de wetenschap. 

Men kon nu op de kermissen eene grootere 

verscheidenheid van dieren bewonderen. Dr. Edward 

Brown zag op de Rotterdamsche kermis van 1668 

een spel, waarin niet alleen leeuwen en luipaarden, 

maar andere vreemde diersoorten werden 

vertoond. Zelfs veroorzaakte deze verscheidenheid, 

dat de eigenaars nieuwe aantrekkelijkheden bedachten. 

We vinden reeds vóór den Münsterschen vrede van 

een geleerden olifant gewaagd. Hij droeg een emmer 

water met zijn snuit, ligtte iemand den hoed van 

het hoofd, veegde den grond met een bezem, zwaaide 

den degen, schoot een geweer af en raapte geldstukken 

vele 

van den vloer, 

De hoogleeraar Nicolaas Tulp werd door dien 

grooten aanvoer vreemde dieren in de 

gelegenheid gesteld, om o. a. eene ontleedkundige 

van 



beschrijving van den kimpanseete leveren, en de gansche 

Amsterdamsche burgerij kwam ten jare 1741 in de 

gelegenheid,een neushoorn uit Bengalen teaanschouwen. 

Jan Smout, de oude, voerde dit zeldzame dier, dat 3000 

pond woog, Te Amsterdam 

werd nu zelfs een niet onbelangrijke 

op den Kuapenhof aan. 

handel in 

vreemde dieren gedreven. De Oost-Indische Compagnie 

deed op hare werf stallen voor de aangevoerde 

dieren oprigten. Men zag ze soms alien gevuld, zoodat 

Keizer Franz in 1754, zonder schroom, order kon geven, 

om in Holland's magtigste stad dieren voor zijne 

menageriën aan te koopen. Ook particulieren vonden 

hier voorwerpen te over voor hunne keus. Zoo weten 

wij, dat de Markies de Montmirail er omstreeks het 

midden der 18% eeuw een zeer merk waardigen luiaard 

kocht. 

De Prinsen van Oranje, te allen tijde ijverige 

beoefenaars der wetenschap, onderhielden op hunne 

landgoederen belangrijke dieren-verzamelingen. Prins 

Frederik Hendrik bragt op Honsholredijk eene 

kostbare menagerie te zamen, waar menig vreemd 

dier uit Oost-Indië of andere afgelesen oorden de 

aandacht trok der groote vernuften, die Amalia van 

Solms met zoo veel tact aan het hof van haar gade 

vereenigde, De kimpansee door Tulp ontleed, was 

een der voorwerpen, die de Prins omstreeks 1640 

uit Angola ten geschenke had ontvangen. 

Onder Prins Willem [V werd de uitgestrekte warande 

bij Dieren, op de Veluwe, afgeperkt, die geruimen 

tijd onder Gelderland's merkwaardigheden schitterde, 

Zij hield meer dam 3!/2 uur in omtrek en omvatte, 

behalve uitgestrekte heiden, zeven wouden : te weten de 

Onzalige, Asselsche, Rheder, Middachter, Ellekomsche, 

Dierensche en Nesper bosschen. Honderden herten en 

reeën, nevens ontelbaar kleiner wild, maakten de 

bevolking daarvan uit. Bij den eersten aanleg in 1648 en 

1649, ving men het hooge stakelsel op de uiterwaarden 

tegenover Doesborgh aan en bragt ze tot aan den 

Dirksbere en Hoekeberg op de hooge Veluwe. Uithoofide 

het wild echter groote schade in het bouwland 

op de Ellekomsche en Dierensche engen aanrigtte, 

werd de noordwestkant in 1652 ingekort tot achter 

het Huis te Dieren. 

De diergaarde van Prins Willem IV, op het Loo, 

in Gelderland, bevatte vele schoone en zeldzame 

diersoorten. Men zag er vooral de fauna van de Kaap 

de Goede Hoop en Indië prachtig vertegenwoordigd. 

In of omstreeks 1748 kwam er een paar Kaapsche 

elanden, van welke het mannetje zich zoo gedwee 

en leerzaam toonde, dat men het voor cene sjees 

kon spannen. Het luisterde naar den toom en stoof 

sneller dan een paard vooruit. Nogtans kon het 

dien vermoeijenden last niet lang voorttrekken. 

Prins Willem V voegde aan de menagerie zijner 

voorgangers eene kostbare diergaarde toe, die op 

het Kleine-Loo, bij ’s Gravenhage, eene plaats 

werd aangewezen. Zij nam vooral in omvang toe, 

nadat de Vorst in 1770 het opzigt daarover aan den 

directeur zijner natuur- en kunstkabinetten Arnout 

Vosmaer had opgedragen. Door de zorgen van 

den Rembangschen Resident van Hogendorp, den 

Bewindhebber Thomas Hope, den Raad van Suriname 

G. Schelling, de Gouverneurs van de Kaap Rijk Tulbach 

en van Plettenberg, den Directeur in Bengalen Veret en 

andere hooggeplaatste mannen, zag men er de schoonste 

en zeldzaamste dieren uit de tropische gewesten, deels 

in galerijen, deels in een door staketsels afseperkte 

weide. de voornaamste dieren 

keurige beschrijvingen in het licht, die in 1804 

vereenigd werden tot de Natuurkundige Beschrijving 

Vosmaer zond van 

eener wilmuntende Verzameling van zeldsaame gedierten. 

beslaande in Oost- en West-Indische viervoetige dieren, 

vogelen en slangen, weleer leevend voorhanden geweest 

zijnde, buiten den Haag, op het Kleine-Loo van Z. D.H. 

den Prins van Oranje-Nassau. _ Zijne mededeelingen 

omtrent den oeran-oetan (die van Juni 1776 tot 

) gaven aanleiding 

tot een heftigen strijd met Petrus Camper en George 

Januari 1777 in de menagerie leefile 

Forster, welke daarmede eindiede, dat Vosmaer in 

het gelijk werd gesteld, en de Prins hem in 1777 

tot Raadsheer benoemde. 

Vosmaer vertelt onder anderen van dezen 

merkwaardigen aap het volgende: 

„et dier was van de vrouwelijke sekse, Zij was 

van eene onbegrijpelijke goedaardigheid : nimmer heeft 

men haar eenig blijk van kwaadaardigheid zien toonen. 

Men kon haar veilig de hand in den mond steken. In 

haar uiterlijk aanzien had zij iets droevigs, doch in al 

hare omstandigheden kon men zulks niet bemerken. 

Zij beminde het gezelschap van meuschen, zonder 

onderscheid der kunne te maken; alleen gaf zij de 

natuurlijke voorkeuraan hen die haar dagelijks oppasten 

en goed deden, en toonde alleen aan deze grooter 

bewijzen van vriendschap. Somwijlen als deze heen 

gingen, gooide zij zich, aan den ketting liegende, als 

uitgelaten op den grond, schreeuwde jammerlijk en 

scheurde alle bij zich hebbende doeken aan stukken 

als zij alleen was. Haar oppasser, somtijds de gewoonte 

hebbende, bij haar op den grond te gaan zitten, nam 

zij eenige reizen eenig hooi, daar zij op sliep, schikte 

dat naast haar en gaf alle blijken van verlangen, 

door hem aan te zien, dat hij nevens haar zoude zitten. 

Eens op een tijd bij haar komende, vond ik den 

oppasser in groote verlegenheid. Het dier lag aan 

ring aan eene lange een ijzeren ketting met een g 

ijzeren opstaande staaf. Ik vond den man opstaande 

met de aap op zijn borst, die hem onbeweegbaar 

vast hield met de voor- en achtervoeten. Alles was 

vruchteloos om haar los te maken. Eenige aardbeijen 

op een schoteltje aan haar latende zien, liet zij 

eindelijk los en kwam af om die op te eten. De oppasser 

had, volgens zijn zeggen, bij haar gezeten; zij was 

hem op den schoot gekropen en had hem dus vast 

gehouden zonder eenig leed te doen; in dien stand 



had hij al eenigen tijd gestaan, tot ik gelukkig kwam 

en hen verloste. Hij had moeite gehad om overeind 

te komen. 
„Hare gewone wijze van gaan was op alle vier 

voeten, gelijk andere apen, doch zij kon ook regt 

overeind op de achtervoeten gaan. Een goeden stok 

hebbende, stond zij dikwijls, daarop leunende, zeer 

lang op de achtervoeten, gelijk andere apen, doch 

zette de voeten, gelijk de mensch, nooit plat neêr, 

maar buitenwaarts omgebogen, zoodat zij op de 

buitenzijkanten der achtervoeten stond, de vingers 

naar binnen getrokken, ’t welk eene geschiktheid 

aanwees tot het beklimmen der boomen. Zij lag vast 

aan een soort van lederen halsband, om den hals 

vast gemaakt met een hangslootje, en redelijk lange 

ijzeren ketting, en was dus op een zolder onder een 

zeer hoog dak gehuisvest. Eens op een morgen 

bij haar komende, vonden wij haar losgebroken, zich 

dien halsband over het hoofd gehaald hebbende. Zij 

klom met eene verwonderenswaardige vaardigheid 

tegen de schuinsche balken en latten van het dak, 

en vier menschen hadden meer dan een uur werks 

om haar weêr en den halsband over ’t hoofd te 

krijgen. Bij deze gelegenheid, waarbij ik zelf wilde 

helpen, bespeurden wij eene meer dan gewone kracht 

in hare spieren; men kreeg haar met zeer vele 

Twee sterke 

een derde 

moeite op den rug op den grond. 

menschen hadden werk met de voeten, 

met het hoofd vast te houden, en de vierde met 

den halsband weêr over het hoofd te brengen en 

naauwer ‘te sluiten. Bij dit los zijn, had zij onder 

anderen een gekurkte flesch, waarin eenige malagawijn 

was, geopend, leeg gedronken en weder op dezelfde 

plaats nedergezet.” 

Prins Willem's diergaarden werden gesloten bij 

de omwenteling van 1795. Zij werden door de 

Franschen in beslag genomen, en het merkwaardigste, 

even als het kabinet van voorwerpen van natuurlijke 

historie, naar Parijs opgezonden. 

Ontmoette men in Oostenrijk en Frankrijk, zoo 

als wij in Prins Eugen en den Markies de Montmirail 

aantroffen, hooggeplaatste personen, die zich, even 

als eenige monarchen, de kosten getroostten, om 

menageriën aan te leggen, in Holland en Zeeland 

telde de koopmaustand vele leden, die zich deze 

weelde op hunne buitenverblijven veroorloofden. De 

Zeeuw de Klerk en den 

Amsterdammer Ameshoff waren wijd beroemd. 

Toen Prins Willem V in October 1790 naar 

Amsterdam kwam, bragt hij ook een bezoek aan 

Amstellust, het buiten van den Heer Arnoldus 

Ameshoff. en vond er in de menagerie een waardig 

diergaarden van den 

tegenhanger van zijne inrigting op het Kleine-Loo. 

Ook draagt voe heden deze hofstede bij de ingezetenen 

van Ouder- en Nieuwer-Amstel, als ter herinnering 

den naam van aan dit merkwaardig verleden, 

Mollentuin. 

| grimmassen 

Met deze en andere tuinen wedijverde eene 

instelling te Amsterdam, die duizenden bezoekers 

derwaarts lokte: de herberg Blaauw Jan, op den 

Kloveniersburgwal over de Slijkstraat. Daar zij veel 

werd bezocht, zochten de bewonerseene vermeerdering 

van inkomsten door er der schouwlustige menigte 

allerlei zeldzaamheden voor oogen te voeren. Nu 

eens lieten zij er een dwerg, dan weder een reus, of 

wel een vrolijken potsenmaker, zoo als Tetje Roen, 

bewonderen. Maar schier bestendig vereenigden zij 

er groepen vreemde en zeldzame dieren. Wanneer 

zij daarmede een begin maakten, is onbekend; doch 

reedslang vóór het midden der 18% eeuw behoorde de 

menagerie van Blaauw Jan tot de merk waardigheden, 

die een vreemdeling, welke te Amsterdam vertoefde, 

niet nalaten mogt te bezoeken. Rondom eene 

binnenplaats van middelmatige grootte, waren hokken 

tijgers, panters, apen, 

zeehonden, struisen, kasuarissen en andere groote 

getimmerd voor leeuwen, 

gewervelde dieren, terwijl op de binnenplaats zelve 

eene volière, in verschillende afdeelingen, allerlei 

prachtig gevederde vogels vereenigde, nevens de 

liefelijkste zangers van berg en veld, of grootere 

en kleinere apen, die door hunne zotte kuren de 

menigte tot vrolijkheid stemden. In den tijd dat 

Blaauw Jan aan zekeren Bergmeijer *) toebehoorde, 

genoot de diergaarde een bijna Europeschen roem. 

Bergmeijer toch was er niet alleen op uit, om vele 

bezoekers te lokken, maar als ijverig liefhebber 

der zooölogie, wendde hij alle pogingen aan, om de 

zeldzaamste dieren te bekomen. Zoo had hij in 

1760 een Amerikaanschen boschduivel, den coata 

van Buffon, weten te verwerven, en in 1766 het 

zeldzame Afrikaansche mormeldier, Van eerstgemeld 

| exemplaar vinden wij medegedeeld: »De boschduivel 

| was met een ketting en ring vastgemaakt aan een 

lang gespannen koord en wist zijn staart om dat 

koord zoo vast te slaan, dat hij, zonder zich aan 

iets anders te hechten, daaraan hing, allerlei 

maakte en verwonderlijk slingerde. 

Wanneer men hem de hand om de hand liet slaan, 

kneep hij daar zoo vast mede, dat het zeer deed.” 

Toen Keizer Jozef, den 14 Juli 1781, een uurtje 

in Blaauw Jan vertoefde, was de bloeitijd der inrigting 

reeds voorbij. Drie jaren daarna sloeg het uur van 

hare vernietiging: toen het perceel in 1784 door 

den koopman Soukes werd aangekocht, hield de 

diergaarde op eene der merkwaardigheden van de 

IJstad uit te maken. 

IV. 

De omwenteling van 1789, die zoo vele 

iprigtingen een geheel ander aanzien gaf, oefende 

*) Vosmaer spelt den naam zoowel Bergmeijer als 

Bergmeier. 
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die het kenmerken, verdwijnen. 

ook op de diergaarden een belangrijken invloed uit. 

Het Fransche volk, dat allen Vorsten den ondergang 

had gezworen, toonde zich wars om langer gelden 

voor de inrigtingen van het Versailler hof bij te 

dragen. Men liet de dieren in de koninklijke 

menagerie honger lijden, en met weemoed hoorden de 

mannen, die er les kwamen nemen in de dierkundige 

wetenschap, het angstig huilen, loeijen en brullen 

der opgesloten dieren. Niemand 

daardoor bewogen als de kundige Bernardin 

de st. Pierre, de beminnelijke schrijver van Paul ex 

Virginie, die op dat tijdstip de betrekking van 

directeur aan den Plantentuin vervulde. In 

wegslependen stijl schreef hij Bedewenschen voor de 

wilde dieren, waarin hij vrijgeleide verzocht voor de 

werd zoozeer 

ongelukkige ballingen der tuinen van Versailles, 

die geene schuilplaats meer hadden om kop en 

klaauwen neer te leggen. Hij verdedigde de beoefening 

der natuurkundige wetenschappen als de grondslag 

van alle beschaafde kennis. Hij toonde aan, dat er 

geen beroep is, dat geen nut daaruit kan trekken, 

dat de planten-, de dier- en delfstof kunde onontbeerlijk 

zijn voor den chemist, den artsenijmenger,. den 

likeurstoker, den heelmeester, den arts, den 

vooruitstrevenden zonder nog den 

teekenaar, den schilder, den beeldhouwer te rekenen, 

landbouwer, 

die hunne voorbeelden daar vereenigd zouden vinden. 

Men wierp hem tegen, dat het voldoende was, de 

doode dieren te bestuderen, om hun geslacht, hunne 

soort genoegzaam te kennen. 

»Welk _ verschil,” antwoordde hij, »tusschen 

eene doode plant, droog, verlept, ontkleurd, wier 

takjes, bladen en bloemen tot poeder vergaan, 

met de levende plant, vol sappen, die knoppen 

vormt, bloeit, welriekende geuren verspreidt, vruchten 

draagt en zich zelve weder voortplant, duizenden 

harmoniën onderhoudt met de elementen, de 

insekten, de vogels, de viervoetige dieren, en die, 

tusschen duizend andere planten opgeschoten, 

heuvels en bergen kroont, of oevers en stranden 

met een groen tapijt bekleedt! 

„Kan men het groen en de bloemen eener weide 

herkennen aan een busje hooi, of de majestueuze 

praal der woudreuzen aan bossen telhouten? Het 

dier verliest door den dood nog meer dan de plant, 

omdat het een grooter deel van levenskracht 

ontvangen heeft. De voornaamste hoedauigheden 

Zijne oogen zijn 

gesloten, zijne oogappels vonkelen niet meer, zijne 

ledematen zijn stijf. Het is zonder warmte, zonder 

beweging, zonder gevoel, zonder stem, zonder instinkt. 

Welk verschil tusschen zulk een mom en het dier, 

dat de oogen opslaat, dat de voorwerpen rondom zich 

onderscheidt, dat vooruitstreeft of wegvliedt, bemint, 

zijn wijfje roept, zijn nest bouwt, zijne jongen opkweekt, 

hen tegen hunne vijanden beschermt, betrekkingen 

met zijns gelijken aanknoopt en onderhoudt, onze 

bosschaadjen vervrolijkt en onze huizen verlevendigt ! 

Herkent gij den leeuwerik, die vrolijk en vroeg 

als de dageraad, zich zingend en klapwiekend naar 

het azuur des hemels verheft, inden armen gevangene, 

die met een touw aan den poot is vastgemaakt en 

geene of slechts klagende toonen uit? Herkent ge het 

blatende schaap en den os, die willig den landman 

het veld helpt beploegen, in de bloedige vierendeelen 

van een slagterswinkel? Het doode dier, zelfs dat 

waaraan de kunstenaar den besten stand geeft, 

vertoont slechts een opgezet vel, een geraamte, 

cerne afspiegeling. Het voornaamste 

ontbreekt daaraan, het leven, dat het rangschikte 

bij het dierenrijk, De opgezette wolf vertoont nog 

zijne tanden, maar hij heeft het instinkt niet meer 

dat zijn woesten inborst kenmerkt en hem alleen 

verschillen doet van den gewonen hond. De doode 

flaauwe 

plant is geene plant meer, omdat zij niet meer groeit 

als de planten ; het geraamte is geen dier meer, omdat 

het niet meer ademt en voedsel nuttigt: de eene 

is niets meer dan stroo, het andere is slechts een 

vel. De planten moet men derhalve niet in de 

herbaria, en de dieren de kabinetten 

bestuderen, dan alleen om hen levend te herkennen, 

niet in 

hunne eigenschappen waar te nemen en met hen 

die ons nuttig zijn, de tuinen en hoeven te bevolken.” 

Eene zoo welsprekende stem moest het pleit ten 

gunste der wetenschap beslissen. Het Fransche 

bewind besliste, dat in den Plantentuin te Parijs eene 

menagerie zou gevestigd worden, en de diergaarde 

van Versailles daaraan ten grondslag zou strekken. 

Helaas, hoe laag was het peil waartoe die 

inrigting inmiddels was gedaald! Zij bevatte niet meer 

dan vijf vreemde dieren: een kwagga, die 

zijn ondeugenden kop den schrijver van Paul en 

Verginie toestak, als herkende hij in hem een vriend; 

een bubal, in 1783 door den Dei van Algiers aan 

den Koning van Frankrijk ten geschenke gegeven; 

een kroonduif, uit Banka naar Parijs gevoerd; een 

neushoorn, uit Indië aangebragt; een Senegalschen 

leeuw, van zeven of acht maanden, wien men een 

hond tot makker had gegeven. 

Met de geestdrift, den Parijzenaar voor al wat 

nieuw is, eigen, werden deze vergetenen, den 18 

Maart 1792, in de hoofdstad aan de Seine ontvangen. 

Met hoevele lief kozingen overlaadde men hen. Zij 

waren nooit zoo rijkelijk gevoed, zoo veel bewonderd, 

zoo zeer de helden van den dag! 

Ja, helden van den dag, want nieuwe verschijnselen, 

nieuwe gebeurtenissen verdrongen spoedig het gevoel 

dat Bernardin de st. Pierre had opgewekt. Alleen 

flikkerde het weer eenige oogenblikken op, toen door 

de komst van twee olifanten uit de Nederlanden den 

zigtbaar beeld 

militaire werd geschonken. 

Die olifanten, Mars en Parkie, inboorlingen van 

Ceilon, waren aan Prins Willem V in 1784 door 

Parijzenaars een hunner _ gloire 



de Oost-Indische Compagnie ten geschenke geboden. 

Zij waren te Vlissingen aangevoerd en vertoefden op 

het Kleine-Loo tot men hen in 1785 naar Apeldoorn 

zond, waar zij in de tuinen van het Loo meer 

ruimte en waarschijnlijk 

Veertien jaar bleven zij daar in zoete 

Alquier, door 

meer vrijheid konden 

genieten. 

rust, tot de volksvertegenwoordiger 

de Fransche Republiek daartoe gemagtigd, naar 

Gelderland kwam, om hen, nevens al de mobiele 

den lusthof, 

voor goeden prijs te verklaren. Na een merkwaardigen 

toet, die den 26 September 1797 aanving en 

verscheidene weken duurde, bereikten zij behouden 

zeldzaamheden uit stadhouderlijken 

Parijs, waar drie weken achtereen over niets anders 

werd gesproken, en niemand rusten kon zoolang 

hij die kolossale trofee der overwinning uit de 

Nederlanden niet had aanschouwd. 

Doch al bleven Maus Parkie geruimen tijd 

lievelingen van het Parijsche publiek, de zware 

en 

offers die de voortdurende oorlogen vorderden. 

beletten dat voor de memagerie in den Jardin des 

Plantes de noodige gelden werden beschikbaar gesteld. 

De inrigting kon op deze wijze niet bloeijen: zij 

kon alleen haar bestaan rekken. Geen wonder dat 

de directeur ten jare 1800 in de noodzakelijkheid 

kwam, om de fraaiste leeuwen met 

het vleesch der kleineren en leelijken te voeden. 

Eerst met de verheffing van Napoleon Bonaparte 

tot de keizerlijke waardigheid, brak voor de Parijsche 

grootste en 

menagerie een gelukkiger tijdperk aan. De Plantentuin 

moest schitteren even als al wat keizerlijk was. 

Napoleon liet overal wilde dieren opkoopen, zelfs 

in Engeland, ofschoon met dat rijk in betrekking te 

treden, geen Franschman geoorloofd was. De reeks 

der Annales du Museum werd geopend, de diergaarde, 

even als de bloembedden en de boschjes van den 

kruidhof, de verzamelingen van gedroogde, opgezette 

en ontlede voorwerpen,en de stukken erts en mineralen, 

Elk dier kreeg 

Stierf het, 

of het geraamte dienstbaar 

naar vaste stelsels gerangschikt. 

zijn oppasser, even als zijn teekenaar. 

de huid zoo werd 

gemaakt tot volmaking van het museum, en zelfs 

het aas werd doorwroet, om uit de wormen van 

het ingewand en de insekten op de huid nut te 

trekken. Cuvier's invloed aan ’t keizerlijke hof 

schonk den tuin de grootste aanwinsten. Ja, had 

Napoleon al het goede en schoone op gelijke wijze 

als de natuurkundige studiën bevorderd, vrede, 

welvaart, kennis en zedelijkheid onder alle standen, 

hij ware niet als balling op st. Helena gestorven, 

evenmin als korden zich zouden hebben opgeheven 

om de eerzuil, te zijner eere opgerigt, van haar 

verheven voetstuk te rukken. 

*) De Meis van Hans en Parkie, van het Loo naar Parijs, 

is uitvoerig beschreven door Mr. Snellen van Vollenhoven, in 

het Jaarboekje Koninklijk Zoölogisch Genootschap 

Natura Artis Magistra, voor 1864, 

van het 

De diergaarde in den Plantentuin was te zeer 

eene der beroemdheden van de Seinestad geworden, 

dan dat haar bloei niet verzekerd zou zijn door 

al de gouvernementen die Keizer Napoleon [ in het 

bewind opvolgden. Verscheidene natuurkundigen 

werden uitgezonden om zeldzame dieren in alle gewesten 

der aarde te vergaderen, en het toezigt over alles 

den kundigen Geoffroy de st. Hilaire opgedragen. 

De Jardin des Plantes bleef een der meest bezochte 

punten der Seinestad, en hare oppervlakte, reeds 

sedert vele jaren tot ongeveer 31 bunders aangegroeid, 

was voor twee vijfden aan de diergaarde ingeruimd. 

Toch was, bij de menigte van voorwerpen daar 

vereenigd, eene uitbreiding wenschelijk, toen de 

insluiting van Parijs doorde Pruisen in het najaar 

1870 de diergaarde ondergang 

bedreigde. Het gebrek, dat in Frankrijk's hoofdstad 

van met den 

rondwaarde, eischte het slagten van alle dieren, die 

den levensvoorraad konden vermeerderen. Velen 

vielen onder de bijl des vleeschhouwers, velen 

stierven bij gemis van het noodige. Toen Parijs 

met den vijand in onderhandeling trad, om zich 

te 

woud- en velddieren verstomd, moest de diergaarde 

over geven, waren duizenden stemmen van 

schier op nieuw bevolkt worden. 

Dat Frankrijk’s zonen daarin evenzeer mogen 

slagen als in het vestigen eener krachtige regering, 

hopen allen welke de diensten erkennen door mannen 

als Belon, Rondelet, de Réaumur, de Buffon, Daubenton 

Bresson, de Lamarck, Cuvier, Valenciennes, Milbert 

en Geoffroy de st, Hilaire aan de wetenschap 

bewezen. 

Van de overige vorstelijke diergaarden in Europa 

Is geen tot hooger bloei gestegen, dan die op 

Schönbrunn, bij Weenen, wier lotgevallen we 

tot in de eerste jaren onzer eeuw gevolgd zijn *). 

Had Napoleon den lust der Franschen om zich 

met de schatten van anderen te verrijken, bij dit 

Oostenrijksche lustpaleis eng beperkt, zijne aanvallen 

op de Monarchie van Keizer Frans waren in zoo ver 

voor de menagerie van Schönbrunn nadeelig, dat 

sedert zijne komst in 1805 gedurende vele jaren 

geene aankoopen van merkwaardige dieren plaats 

vonden. De administratie moest hare zorgen tot 

het voorhanden gedierte beperken, dat echter met 

elk jaar minder exemplaren telde. Zij zag zich derhalve 

gedrongen, de ledig geworden ruimten grootendeels 

met inlandsche dieren te bevolken. 

Eerst 

Napoleon uit zijue diepe vernedering had opgeheven, 

nadat Oostenrijk zich bij den val van 

braken weer betere dagen voor Schönbrunn aan. 

Mogt Keizer Franz ten aanzien der belangrijke 

*) Zie bladz. VII. 
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verzamelingen die Mikan, Pohl, Natterer en Schott 

van 1SIS8 tot 1821 uit Brazilië overzonden, beslissen, 

dat zij voor het grootste deel in zijn bijzonderen 

tuin bij den Burg te Weenen of dien 

den Rennweg zouden geplaatst worden, 

grooter aanwinsten verwierf Schönbrunn, toen het 

souvernement aan van Aken en Advinent in 1824 

belangrijke bestellingen toezond. Ook kwamen rijke 

aan 

des te 

geschenken den dierenschat vergrooten, zooals in 

1828 de Meliemed-Ali 

Keizer uit Egypte zond. Men was aan den Donau 

deze schoone dieren 

sjiraffen die voor den 

met evenzeer 

doch niet zoo luidruchtig in het betuigen zijner 

ingenomen, 

bewondering als te Parijs, waar bij de aankomst der 

Egyptische sjiraffen terstond eene mode à la giraffe 

in de kleederdragt was ingevoerd. 

Sints de Keizer de zorg over de diergaarde in 1828 

aan Franz Bredemayer opdroeg, werden verschillende 

werken ondernomen, ten einde het verblijf der 

dieren in deze menagerie meer in overeenstemming 

met hunne levenswijze in te rigten. In 1837 werd 

eene belangrijke verzameling van wilde dieren van 

1840 de 

ten behoeve der Schönbrunner instelling aangekocht. 

van Aken, en in menagerie van Polito 

Keizer Franz Joseph Ll toonde bij zijne komst 

tot de regering groot belang in deze diergaarde 

te stellen. Hij achtte haar zoo hoog, dat hij de zorg 

daarover aan Vorst Karl von Lichtenstein opdroeg. 

Hij stelde uit zijne bijzondere fondsen groote sommen 

daarvoor beschikbaar en volgde met belangstelling 

de verbeteringen die op zijn last werden aangebragt. 

Van de sucecursalen der Schönbrunner menagerie 

bloeide die bij het Keizerlijk Hof-naturaliën-kabinet 

te Weenen van 1800 tot 1848. De menagerie bij den 

Keizerlijken Burg, eene stichting van Keizer Franz LI, 

die haar schier dagelijks bezocht, dagteekende 

van 1815 en duurde tot de troonsbestijging van 

Keizer Ferdinand in 1855. 

had de kleine menagerie bij den Kaisergarten aan 

Twee jaren te voren 

den Rennweg, na achttien jaren bestaan te hebben, 

een einde genomen, en de kleine menagerie op het 

lustslot Lachsenburg had geen langer bloei dan 

van 1826 tot 1840. 

Van de Keizerlijke Menagerie te Konstantinopel 

werd zelden meer gesproken sints West-Europa 

zoo belangrijke inrigtingen op het gebied der 

dierkunde verkreeg. Zij was de eerste die door 

Mehemed Ali met een sjiraf werd beschonken. 

IV. 

Lodewijk Bonaparte, die zijn hof in Holland geheel 

naar dat zijns keizerlijken broeders te Parijs wenschte 

in te rigten, besloot, toen hij zich te ’s Gravenhage 

had gevestigd, tot het stichten eener koninklijke 

diergaarde. Op de Utrechtsche kermis van 1808 

had zekere Alpy eene niet onbelangrijke menagerie 

aangevoerd, om haar ten toon te stellen. Lodewijk 

gaf bevel om met den man in onderhandeling te 

treden en werd, daar hij nooit karig was bij zijne 

aankoopen, eigenaar der gansche 

gaf bevel haar naar Soestdijk te vervoeren. Maar 

verzameling Hij 

het Eemland bezat die instelling niet lang: reeds na 

eenige weken ging zij naar Haarlem, waar zij in de 

tumen van het Paviljoen in den Haarlemmerhout 

eene plaats verwierf. De zorg over de dieren werd, 

met den titel van gardien, aan Alpy toevertrouwd, 

die het genoegen had, ze spoedig ten koste zijns 

meesterste zien vermeerderen, terwijl hij in last kreeg, 

zich in alles naar de voorschriften der beroemde 

natuurkundigen G. Vrolik en C. G. C. Reinwardt te 

gedragen, aan wie het oppertoezigt was toebetrouwd. 

In de lente van 1809 beval de Koning, de menagerie 

naar den Amsterdamschen Hortus Botanicus over 

te brengen, nadat onderhandelingen waren gevoerd 

met het Gemeentebestuur, om deze gaarde in een 

„Tuin des Konings” te herscheppen. De kostbaarste 

voorwerpen bestonden 

zoowel door eene prachtige gestalte als frissche 

kleuren uitmuntten. Om de galerij te bezigtigen, 

in een paar zebra's, die 

kon men zich dagelijks van 14 tot 2 uur aanmelden. 

De menagerie te Amsterdam in den Koninklijken 

Tuin had geen langer bestaan dan dertien maanden. 

Noe slechts weinige dagen had Koning Lodewijk 

opgehouden de kroon te dragen, toen de gezamenlijke 

dieren door de makelaars Gerrit Twisk en Jan Twisk 

Corneliszoon onder den hamer werden gebragt. Van 

het schoone paar zebra's was nog alleen de 

merrie over. De overige voorwerpen bestonden 

in eene Aziatische leeuwin, een koningstijger (volgens 

den 

uit Afrika, een zwarten beer uit Canada, een wolf, 

of waschbeeren, 

Catalogus van zeer zachten aard), een panter 

zes stekelvarkens, twee rakoenen 

een witten haas, een paar mandrils, twee Barbarijsclie 

apen of magotten, een Chineschen kroonaap, een 

baviaan, een kapucijner kap, een slingeraapje en een 

groenen aap. 

Een nog treuriger uiteinde nam een Koninklijke 

Diergaarde die door Koning Friedrich van 

Wurttemberg, was bijeengebragt. Toen zijn 

zoon, Wilhelm L, in 1816 aan de regering kwam, 

gaf bij de 

levensmiddelen en den uitgeputten staat van ’s Lands 

deze, toenemende _schaarschte van 

middelen, bevel om de dieren te dooden. 

VE 

Onder de particuliere verzamelingen van onze 

eeuw heeft boven allen uitgeblonken die van Graaf 

Derby, op Knowsley-park, bij Liverpool. Zij was 

gevormd door den vader des staatsmans die in 

1852 en 1859 aan het hoofd van het Britsche 



kabinet was geplaatst. Van zijne jongelingsjaren 

tot zijnen dood ontzag de edele Lord moeite 

noch kosten om Knowsley tot een middelpunt der 

dierkundige waarnemingen te maken. Uit alle 

oorden kocht hij de schoonste exemplaren van 

allerlei dieren en wees ze eene plaats aan in zijn 

prachtig park. Hij zonderde eene ruimte voor 

hen af van niet minder dan 145 bunder, zoo land | 

door als water. Op onafzienbare grasperken, 

kreupelhout afgewisseld, of door trotsche bosschaadjen 

overschaduwd, hield hij elk geslacht afgezonderd en 

liet het zich vermeerderen tot gansche kudden. 

Men kon er troepen zebra's, struisen, kraanvogels, 

antilopen zien vooruitstuiven, als waren ze in de 

onbegrensde ruimte van hun geboortegrond. Bij 

’s Graven dood, die den 30 Juni 1851 voorviel, 

telde de menagerie nagenoeg 350 zoogdieren en 

1300 vogels, van welken de eersten tot bijna 100 

en de laatsten tot omstreeks 320 soorten behoorden. 

Alles werd in October 1851 verkocht, en ter 

eere van Graaf Derby merkte men toen op, dat 

van de vogels 549 exemplaren, verdeeld in 45 soorten, 

en van de zoogdieren 345 individuen, tot 39 soorten 

behoorende, deze diergaarde zelve waren 

aangekweekt. Lancaster verloor door dezen verkoop 

eene zijner grootste merkwaardigheden, doch 

onderscheiden zoölogische tuinen van Engeland en 

het Vasteland werden er door verrijkt. Amsterdam 

verkreeg daardoor onder anderen eene schoone 

collectie kraanvogels. 

in 

VI. 

De eerste dierentuin, die zijn bestaan aan eene 

vereeniging van wetenschappelijke burgers dankt, 

is de Garden of the Zoölogical Society te 

Londen. 

Alvorens de Zoölogische Maatschappij deze inrigting 

tot stand bragt, bood Londen geene andere 

gelegenheden aan, om zich in de dierkunde aan de 

levende dieren zelven te oefenen, dan de Koninklijke 

Menagerie den Tower en eene particuliere 

inrigting, geplaatst in een onaanzienlijk pand aan 

het Strand, Exeter-Change genoemd. Alleen het 

bovendeel van dit gebouw diende tot menagerie, terwijl 

in 

het benedendeel tot een bazar of winkel was ingerigt. 

Doch noch de menagerie in den Tower, noch die 

in Exeter-Change kon in de verste verte aan het | 

verlangen der weetgierige menigte voldoen: beiden | 

waren zeer beperkt, en bij gevolg telden zij slechts | 

eene geringe bevolking. 

Het was ten jare 1828 dat de inrigting der | 

Zoölogical Society werd tot stand gebragt, nadat | 

twee jaren te voren Sir Humphrey Davy en Sir | 

zelve het leven Stamford Rafles de maatschappij 

hadden geschonken. 

De Society 

noordoosthoek 

verwierf voor haar 

liet Regentspark, 

aanleg den 

van eene zeer 

gelukkige plaats, omdat zij niet door digte groepen 

van huizen wordt omsloten, Langs de noordzijde der 

tuinen vloeiden de wateren van het Regents-Park-Canal, 

en onmiddellijk daarachter verrezen de amphitheaters 

van den Primrose-Hill en Barrow-Hill. De dreven 

werden toen en worden nog door een openbaren 

weg, de Outer-Circle doorsneden, weshalve een 

tunnel noodzakelijk is geweest, om de beide deelen 

weder te vereenigen. 

De deelneming aan de Society was reeds bij 

de oprigting van den tuin zeer groot, zoodat zij 

in 1830 weinig minder dan 3000 leden telde. Sints 

echter liep het getal achteruit, zoodat den 1 Januari 

1862 slechts 1725 werden geteld. Toen echter was 

het reeds weder aan het stijgen, en den 1 Januari 

1871 beliep het aantal leden weder 3024. 

Op laatstgenoemden datum was het aantal 

corresponderende leden tot 190 gestegen. 

Het bedrag der inkomsten, ofschoon 

afwisselend, is nogtans alleraanzienlijkst. Het bedroeg 

zeer 

p.st. p.st. p.st, 

in 1835 16,034 in 1855 14,089/in 1865 23,457 

n 1836 419,124\n 1856 15,280/n 1866 24,379 

Het grootste was het in de jaren waarin de beide 

wereldtentoonstellingen werden gehouden, te weten: 

p.st. 

in 1851 26,453 

„ 1862 27,397 

In het afgeloopen jaar (1870) heeft het 23,257 p.st. 

(ruim / 279,000) beloopen. 

Het aantal bezoekers wisseide van 93,546 tot 

| 682,205 per jaar. Het bedroeg: 

ten jare 1828 93,605 personen, 

" 1829 189,913 ” 

” 1830 223,420 1 

m 1831 262,193 " 

n 1852 206,652 u 

” 1833 211,343 u 

" 1834 208,583 ” 

” 1855 210,068 u 

" 1836 263,372 ” 

u 1837 173,778 u 

n 1838 179,197 « 

" 1839 158,432 " 

n 1840 141,009 n 

" 1841 132,616 u 

u 1842 107,459 ” 

" 1843 98,280 ij 

u 1844 101,527 " 

u 1845 99,615. n 

” 1846 100,045 " 

m 1847 93,546 " 

“ 1848 143,630 " 

n 1849 168,895 ” 

u 1850 360,402 " 

1 1851 667,243 n 

u 1852 305,203 " 



ten jare 1853 409 076 personen, 

" 1854 _ 407,676 ji 
° 1855 __ 315,002 5 
" 1856 __ 344,184 8 
» 1857 _ 339,217 u 
u 1858 _ 351,580 9 

1859 _ 364,356 n 
5 1860 __ 394,906 " 
u 1861 _ 381,837 k 
f 1862 _ 682,205 
5 1863 __ 468,700 ” 
’ 1864 __ 507,169 â 
" 1865 _ 525,176 
8 1866 __ 527,349 h 
u 1867 _ 556,214 ’ 
" 1868 _ 573,186 
“ 1369 _ 572,848 î 
Ë 1870 _ 573,004 " 

Gemiddeld telde dus de tuin in het laatstvermelde 

jaar 1570 bezoekers daags, doch terwijl het over 

Februari slechts 349 bedroeg, rekende men het in 

Juni op 3644. In die maand viel de 2e Pinksterdag, | 

toen alleen 28,457 menschen de dreven bezochten. 

Van de bezoekers in 1870 waren: 156,882 leden, 

403,365 vreemden en 12,757 weeskinderen of 

personen van wie geen entreegeld werd geëischt. 

Dat het bezoek van toevallige omstandigheden | 

afhankelijk is, bewijzen de cijfers der jaren 1851 en 1862, 

toen de groote tentoonstellingen werden gehouden. 

Doch ook de komst van zeer zeldzame dieren oefende 

grooten invloed uit. De gunstige uitkomst der dienst in 

1836 was inzonderheid te danken aan het bekomen 

van den eersten sjiraf, even als het groote bezoek 

in 1850 aan het ontvangen van het eerste nijlpaard. 

De entree die van de vreemde bezoekers wordt 

geheven, beloopt een % shilling op muandag en 

1 shilling op de overige dagen der week (/0.30 en | 

f 0.60). Des zondags wordt alléén toegang aan 

vreemdelingen verleend op eene door een lid verstrekte 

kaart. 

Zondert men den Whit-Monday (Pinkstermaandag) 

uit, dan is de opkomst van leden en vreemden 

doorgaans het grootst, wanneer op zaturdag-namiddag 

het muziekcorps der lijfgarde in eene daartoe opgerigte 

tent harmonische uitvoeringen geeft. 

Bij den bloei, dien het Genootschap sints 

laatstvermeld jaar genoot, is tot de 

den tuin besloten. Eene 

Regents-Park-Canal, 

uitbreiding 

van brug over het 

leidende naar 

daar die de Society mnoordoostwaarts van 

verkregen, is in 1871 ondernomen. Zonder die 

gronden, is de tuin ruim 24 bunder groot. 

Het getal der diersoorten, die hier zijn tentoongesteld, 

bedroeg reeds in 1837, voor de zoogdieren, vogels en 

amphibiën alleen, ruim 1009, doch in 1870 was 

het meer dan verdubbeld. Men telde namelijk: 

de terreinen, | 

heeft | 

XV <— 

31 December. 

1837 1870 

Zoogdieren. 307 571 

Vogels 704 1333 

Kruipende dieren 14 214 

Te zamen 1025 2118 

Tot de merkwaardigste gebouwen behoort het 

Vischhuis, dat in 1852 opgerigt, aquaria van zoet 

en zout water bevat, waarin allerlei visschen, 

schaal- en weekdieren, krokokillen en schildpadden, 

tusschen duizenden soorten van waterplanten leven 

len zich, voor een deel althans, voortplanten. 

De rijke verzamelingen in dezen tuin bijeengebragt, 

geven het genootschap aanleiding om op eene 

waardige wijze de taak te volbrengen, die zij 

zich heeft voorgesteld: het bevorderen der zoölogische 

wetenschap. De maatschappij geeft kernvolle werken 

uit, die te zamen reeds een groot aantal prachtig 

versierde deelen tellen, onder de titels van Proceedings 

en vervaardigde de 

beroemde Wolf op haar last een allerkeurigst 

plaatwerk van de voornaamste dieren, die eens 

den tuin versierden. Eindelijk heeft de secretaris 

Philip Lutley Sclater zorg gedragen voor een Guide, 

die, van een plan voorzien, het bezoek voor 

vreemdelingen gemakkelijk maakt. 

Het Genootschap bezit wijders eene belangrijke 

bibliotheek, die jaarlijks door aankoopen en de 

geschenken van 70 tot 100 Engelsche en vreemde 

geleerde inrigtingen op de hoogte der wetenschap 

wordt gehouden. 

Die bibliotheek is geplaatst in het Office van het 

Genootschap op de Hanover Square, No. 11, waar leden 

ook hunne vergaderingen houden, die het bespreken en 

Transactions. Daarenboven 

het voorlezen van waarnemingen ten doel hebben. 

VII. 

Het welslagen der plannen van Davy en Raffles 

te Londen, wekte nergens zoo zeer den lust op, om 

deze bevorderaars der natuurlijke historie na te volgen, 

dan in Nederland, waar vooral twee verdienstelijke 

Amsterdammers zich met plannen daartoe bezig 

hielden De een was Coenraad Jacob Temminck, de 

zoon van den rijken bewindhebber der Oost-Indische 

Jacob Temminck, die zijns 

vogelen en andere dieren 
Compagnie vaders 

aanzienlijke 

gedurende eene reeks van jaren, zoo belangrijk 

vermeerderde, dat, toen Koning Willem I, haar in 

December 1820 ten behoeve der Hoogeschool te 

Leiden aankocht, die inrigting alle anderen op het 

Vasteland overschaduwde. Doch, hoe verdienstelijk hij 

collectie 

zich voor de dierkundige wetenschap maakte, hoe 



belangrijk hij ’s Rijks verzamelingen te Leiden 

uitbreidde, zijn plan om een zoölogischen tuin tot 

stand te brengen, kon Temminck niet verwezenlijken. 

Deze eer behoort aan den boekverkooper Gerardus 

Frederik Westerman, die, den S December 1807 

te Amsterdam geboren, van zijne eerste jeugd 

het grootste deel zijner uren van uitspanning aan 

de beaefening der dierkunde wijdde. » Westerman,” 

zoo verhaalt zijn vriend Wijsmuller, »vond van 

der jeugd aan een welgevallen in het beoefenen 

der zoölogie. Onwillekeurig geraakte hij aan het 

verzamelen van uitheemsche vogelen. Elk voorwerp 

dat zijne verzameling kon verfraaijen of uitbreiden, 

trachtte hij, in weerwil van moeite en opoffering, 

zich te verschaffen. In uren aan den arbeid 

ontwoekerd, verlustigde hij zich in het verzorgen 

dezer dieren, zoowel als in hun bezit. Geen wonder 

derhalve, dat de zucht naar eene zoölogische 

instelling dikwerf bij hem was ontwaakt, en slechts 

getrouwe handen en een gunstig oogenblik afwachtte, 

om niet weer in te sluimeren.” 

De inrigting te Londen was naauwelijks acht jaren 

oud, toen de heer Westerman zich, op den 29 April 

1836, per adres tot Koning Willem [ wendde, 

om diens ondersteuning te vragen tot het oprigten 

van eene blijvende diergaarde binnen de Hoofdstad. 

»Sire!’ schreef de ontwerper, »ondanks de 

mepigvuldige, schoone en nuttige inrigtingen onder 

U. M. weldadig bestuur aan Nederland geschonken, 

bleef er eene, tot heden, onopgemerkt of welliat 

om den ondergeteekende onbekende redenen, 

achter wege. 

„Algemeen iser in Nederland, en bijzonder in 

Amsterdam, meermalen gewenscht, dat er eene 

blijvende Diergaarde mogt worden opgerigt, hetzij 

onder U. M. bijzondere protectie, hetzij voor rekening 

des Rijks, hetzij door eene particuliere negouatie 

daar te stellen. 

„De ondergeteekende vleit zich nederig, in geval 

het U. M. mogt behagen, hieraan eenig belang te 

willen hechten, U, M. een uitgewerkt plan te kunnen 

aanbieden, volgens hetwelk zoo niet geheel zonder, 

zeker met een weinig beteekenend geldelijk bezwaar, 

eene diergaarde zou kunnen worden opgeriet, welke 

de studerende jougelingschap tot bijzonder nut en 

der Hoofdstad tot geen gering sieraad verstrekken zou. 

„De algemeene belangstelling in dit vak der 

natuurlijke historie neemt hand over hand, bij den 

voortgang der beschaving, tve; getuige hiervan 

de ontzettende toeloop, welken doorgaande kleine en 

dikwerf weinig beteekenende verzamelingen op de 

jaarmarkten gevonden hebben. 

„Het zoude dus te bejammeren zijn, dat ons 

Vaderland, zoo rijk aan prachtige kunst- en 

vatuurverzamelingen, in dit opzigt onze naburen 

niet op zijde streven en den inwoner en vreemdeling 

niets ter beschouwing aanbieden kon, waaruit onze 

VI 

| belangstelling in de heerlijke natuurvoortbrengselen, 

\ onze voortgang in kennis en beschaving en de 

toenemende bloei van onzen handel en scheepvaart 

| blijken mogt.” 

[et vereert Konine Willem, dat de aanvrager 

reeds binnen eenige dagen een antwoord ontving, 

waarin de belangstelling van den werkzamen Vorst 

onmiskenbaar lag opgesloten. Hij verzocht den Heer 

Westerman, in aanmoedigende bewoordingen, om 

het meer uitgewerkte plan in te dienen. 

Reeds na weinige dagen kon dit ontwerp naar 

den Koning worden opgezonden. De voorsteller sloeg 

voor, om de diergaarde te Amsterdam, ter zijde 

van den Hortns Medicus, in de Plantaadje, te 

vestigen. Hij berekende de kosten voor terrein, 

kooijen en plantsoenen, op f 30,000 tot f40,000 en 

voor den aankoop van dieren op f 50,000 tot f 60,000. 

let Rijk of de Vereeniging, die zich met den 

aanlee zou belasten, zou des noods die som slechts 

als eene leening behoeven te verstrekken. Want uit 

de renten die bespaard konden worden, en den verkoop 

van voorwerpen oordeelde de voorsteller dat een 

reservekas kon gevormd worden.die, nadat een deel voor 

uitbreidingen verbetering was ter zijde gelegd, tot 

aflossing van het grondkapitaal zou kunnen dienen. 

De kosten voor de voeding en verpleging der 

dieren wilde de ontwerper vinden wit een entreegeld, 

dat niet te hoog gesteld, zeker eene belangrijke 

som jaarlijks zou uitmaken. Naar zijne meening, 

zou eene entree van ongeveer 25 cents de persoon 

de beste uitkomsten leveren. 

De kosten vooraankoop van dieren zou aanmerkelijk 

verliet worden, wanneer het Gouvernement de Directie 

der Nederlandsche Handel-Maatschappij uitnoodiade, 

om elken gezagvoerder, wiens schip zij bevrachtte, 

aan te sporen, tegen eene billijke vergoeding van 

kosten, zeldzame dieren aan te voeren. Ja, er zou 

zelfs reeds veel bespaard worden, indien de dieren 

voor het Museum van Natuurlijke Historie te Leiden 

bestemd, in deze aarde werden geplaatst zoolang 

men hen in het leven kou houden. 

Met betrekking tot het bestuur achtte de 

voorsteller de ‘beste keuze: de aanstelling van twee 

Directeuren en vier Commissarissen, van welke 

laatsten één zou genomen worden uit Directeuren 

der Nederlandsche Handelmaatschappij, één uit het 

bestuur van het collesie Zeemanshoop, één uit den 

Gemeenteraad der Hoofdstad en één uit de 

aanzienlijkste ingezetenen der Stad, inzonderheid 

iemand die van de natuurlijke historie eene studie 

maakte, 

Overeenkomstig ’s Konings verlangen, stelde de 

Heer Westerman dit ontwerp in handen van den 

toenmaligen Burgemeester Cramer. De Vorst wenschte 

‚het tegelijkertijd te ontvangen met het advies van 

dezen 1magistraat en van den Gouverneur van 

Noord-Holland. 
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GG. SEA WES TER MAN, 

DIRECTEUR-OPRIGTER VAN HET KONINKLIJK ZOOLOGISCH GENOOTSCHAP 

NATURA ARTIS MAGISTRA. 

RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW, 

OFFICIER VAN DE ORDE DER EIKENKROON ; ENZ. 



Burgemeester Cramer was niet 

zelf in 

lang met zich 

tweestrijd in welken zin hij Koning 

Nog denzelfden dag, waarop 

het ontwerp hem werd overhandigd, den 31 Mei 

1836, begreep hij een ongunstig oordeel over het 

plan te moeten uitspreken. Hulde brengende aan 

de vaderlandlievende gezindheid Heer 

Westerman, betuigde hij, er ver van verwijderd te zijn 

Willem zou adviseren. 

van den 

om het ontworpen plan, valthans voor Amsterdam”, 

goed te keuren. »Er waren,” schreef hij, »veel 

belangrijker, noodzakelijker en min gevaarlijke 

dan die het bijeenbrengen eener 

diergaarde bedoelden, »waarvan de oprigting binnen 

bemoeijingen,” 

deze Stad, of in hare nabijheid het Bestuur geenszins 

geraden” voorkwam. 

tot dit »desfavorabel 

dat het voortdurend 

verblijf van zoogenoemde wilde beesten, òf tegenkanting 

Allerwaarschijnlijkst droeg 

advies” vooral de vrees bij, 

bij de burgerij, òf werkelijk gevaar kon veroorzaken. 

Wie verwondert het, dat het antwoord dat de 

ontwerper uit 

luidde ? 

In dato 24 Juni 1836, gaven de Ministers van 

Financiën en Binnenlandsche Zaken den adressant te 

kennen, »dat er geene termen waren gevonden, om aan 

’s Gravenhage bekwam, ongunstig 

het door hem voorgestelde ontwerp gevolg te geven.” 

Hoe ontmoedigend dit antwoord mocht zijn, de 

Heer Westerman wanhoopte niet, om te eeniger tijd 

zijn doel te bereiken. Hij ging voort met verzamelen, 

met studeren, met liefde voor de wetenschap aan te 

kweeken. 

Raadsman van velen en hulpvaardig waar 

dienst te bewijzen is, werd de Heer Westerman 

de toeverlaat van Reindert Draak, 

preparateur dieren, 

een kundig 

van het Bestuur van 

het Amsterdamsche Burger-Weeshuis deze in een 

moeielijk dilemma plaatste. Draak, die een betrekking 

als suppoost in dat gesticht vervulde, had namelijk 

jaren achtereen van een zolder der uitgestrekte 

toen 

inrichting gebruik mogen maken, om er zijne opgezette 

zoogdieren, vogels, en visschen bijeen te scharen. 

Doch toen omstreeks dezen tijd de bevolking van 

het Weeshuis sterk toenam, zagen Regenten zich 

verplicht, Draak te kennen te geven, dat zij deze 

vergunning moesten intrekken. Het ontnemen van 

deze lokalen, achtte Draak een bezwaar, dat hij - 

niet te boven zou kunnen komen. Doch wetende 

hoe ingenomen de Heer Westerman met zijn werk 

was, riep hij diens tusschenkomst in. 

Westerman, die Draak als een miskend genie 

beschouwde. stak den beangstigde een riem onder het 

hart. Hij hielp hem naar eene plaats uitzien, waar de 

talrijke voorwerpen niet alleen wel bewaard zouden 

Zijn, maar tevens tot leering konden strekken: de 

voormalige Nieuwe Stadsherberg in de Plautaadje. 

Op deze wijze poogde hij Amsterdam imet een 

nieuw museum te verrijken. 

Had de Heer Westerman hierbij zijne hulp laten 

berusten, de zaak zou in zijn 

gesmoord. Doch hij ging eenige stappen verder: hij 

S telde zich bij den eigenaar van het gebouw borg 

hare geboorte 

voor de huurpenningen en verbond zich tot eene 

belangrijke geldelijke bijdrage, zoo de opbrengsten 

beneden de uitgaven mochten blijven. 

Wie in den zomer van 1837 zijne schreden naar 

de Plantaadje richtte, om zich te verpoozen, vond 

daar eene plek, die onuitputtelijke leering bood, 

het nieuw-geopende Zoölogisch Museum van Draak, 

Zelfs zaakkundigen stonden verbaasd over den 

rijkdom dezer verzameling. Men wist niet wat meer te 

prijzen, òf de voortreffelijke standen, die Draak aan 

de dieren had gegeven, òf het geduld en de vlijt 

van den niet bemiddelden verzamelaar, welke door 

eene reeks van jaren te sparen ente arbeiden, eene 

wetenschappelijke collectie had bijeengebracht, waarvan 

kenners de stoffelijke waarde op minstens f 8000, — 

begrootten. Als de grootste bijzonderheden kon 

men aanmerken verschillende exemplaren van 

zeldzame aapsoorten, tal van sierlijke paradijs- en 

andere vogels, het geraamte van een walvisch en 

eene fraaie verzameling vogeleieren. 

Had men aan het Museumgebouw een landelijken 

omtrek kunnen geven, mogelijk zou de onderneming 

wèl geslaagd zijn, want leerzamer uitspanningsplaats 

Doch 

lieten zich de natuurvrienden gaarne in de voormalige 

Stads-Herberg vinden, zij die 

onder het lommer zochten, 

dan deze bood de Plantaadje toen niet aan. 

eene _ rustplaats 

vonden die te dezer 

plaatse niet. De inrichting: kwijnde en liep gevaar, 

om, bij gemis aan de noodige ondersteuning, te 

gronde te gaan. 

Doeh andermaal toonde de Heer Westerman dat, 

zoo hij de belofte te helpen, 

hij zijn woord wilde gestand doen, in weerwil van 

allerlei beletselen. Hij wierf een tweetal vrienden 

om hem te steunen, den commissionair J. W. H. 

Werlemann en den horologiemaker J. J. Wijsmuller. 

Na rijp beraad. oordeelden deze waardige marnen, 

dat zij beginnen moesten met door eene geldelijke 

opoffering der inrichting een aanzien te geven, dat 

meer tot bezoek zou uitlokken dan tot dit oogenblik 

het geval had kunnen zijn. 

Stads-Herberg , 

Middenhof, 

gevestigd Duitsch koopman, Rudolph Westkirch. Het 

had gegeven om 

Schuin 

Middellaan, 

toebehoorende aan 

tegenover de 

aan de lag de tuin 

een te Amsterdam 

was eene warande, die »in onbekrompen weelde 

aangelegd en wèl onderhouden” de kiem kon vormen 

voor eene diergaarde, zooals de Heer Westerman 

op het oog had gehad, toen hij zich in Mei 1836 

Willem L richtte. 

deden pogingen om dien tuin aan te koopen, dat 1s 

om de opstallen en het recht van erfpacht daarvoor 

tot Koning De drie vrienden 

te verkrijgen, want tot op den jare 1857 bleef de 

stad Amsterdam eigenares van alle gronden in de 
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Plantaadje, die de Magistraat zoo hij dit wenschte, 

te ieder tijd weder kon naar zich nemen. 

Westkirch toonde zich geneigd in onderhandeling 

de lente van 1838 zijne en stond in 

drietal vrienden 

te treden 

rechten aan het 

6400 af. 

Thans boden de oprichters 

programma aan, met onderling overleg opgesteld. 

voor de som van 

der burgerij een 

De aanhef luide: 

NATURA, ARTIS, MAGISTRA. 

„Onder dezen titel wordt thans opgerigt eene 

Societeit, welke ten doel heeft het bevorderen 

van de kennis der natuurlijke historie op eene 

aangename en aanschouwelijke wijze, zoo door het 

bijeenbrengen eener verzameling levende 

dieren als door het plaatsen van een kabinet van 

van 

opgezette voorwerpen uit het dierenrijk, — De 

tuin Middenhof zal tot dit einde worden ingerigt, 

en tot deelneming wordt een ieder, die eenig 

belang stelt in de kennis der verhevene natuur, 

beleefdelijk uitgenoodigd en bij deze de gelegenheid 

aangeboden” 

Ruim 120 meldden zich aan om als 

leden te worden toegelaten. Zeker een gering getal 

naar den maatstaf van Amstels bevolking, doch 

personen 

grooter dan de ontwerpers hadden durven verwachten, 

daar zij reeds, te vergeefs, verscheidene bekenden tot 

deelneming hadden aangezocht. 

De 

bijeengekomen, koos tot Bestuurderen de 3 oprichters 

eerste algemeene vergaderiug, nu eerlang 

en met hen een verdienstelijk burger, den con vooilooper 

H.C. Muller. Men bepaalde, dat voortaan geene leden 

dan nadat de zouden over 

voorgestelden eene ballottage zou gehouden zijn. Te 

worden aangenomen, 

recht toch begreep men, dat zich personen konden 

aanmelden, wien een beschaafde kring niet gaarne 

in zijn midden opneemt. 

In den 

eene kreek 

tuin, een halve bunder groot en door 

met bevallige oevers doorkronkeld, 

werden al spoedig eenige werken uitgevoerd, die 

de nieuwe bestemming der warande aanduidden. 

Er voor 

kakatoes, gieren enz. 

kwamen kooien pauwen, _ papegaien, 

nevens stallen voor apen, 

herten, een Javaansch ram en een prachtig gevlekt 

luipaard. 

De keurige inrichting voldeed den leden zoozeer, 

dat 

schoone zomerdagen van 1858 de dreven en paden 

in weerwil van hun beperkt aantal, op de 

wemelden van opgeruimde bezoekers, die, bij het 

recht der leden om vreemdelingen en stadsenooten 

drie maal binnen te leiden, steeds vermeerderden. 

De zomer van 1898 was nauwelijks ter helfte 

verstreken, of het aantal leden was van omstreeks 

125 tot nagenoeg 400 gestegen. 

Die snelle uitbreiding voorspelde een erooteren 

bloei, zoo de tuin volkomen aan zijne bestemming 

mocht beantwoorden. Met gegronde hoop op een 

goeden uitslag opende daarom het Genootschap eene 

geldleening van f50,000, en toen het vertrouwen 

niet groot genoeg bleek, om die som bijeen te 

brengen, beperkte de vereeniging haar verlangen en 

sloot eene negotiatie tot een bedrag van f 25,000. 

Met een deel dezer gelden werd de eerste groote 

aanwinst bestreden, de stichting van een helder, ruim 

gebouw voor een kabinet van natuurlijke historie. 

Met Reindert Draak werd eene overeenkomst gesloten, 

en het door dezen gevormd Museum voor den tuin 

gewonnen op voor beide partijen oogenschijnlijk 

gunstige voorwaarden. Draak werd op eene wedde 

van f 600 tot levenslang directeur aangesteld, 

erlangde eene lijfrente voor zich en zijne echtgenoote 

van f 400 en behield daarenboven al de voordeelen 

die uit het ververschingen aan de 

bezoekers zouden voortspruiten. Een goed deel 

der huizinge van Middenhof werd hem tot woning 

leveren van 

afgestaan, en eindelijk werd hem het recht geschonken, 

om, zoo hij zulks te eenigen tijd mocht verlangen, 

zijn neef Reindert Helmsing, ingeval deze daartoe 

de noodige bekwaamheid had verworven, in zijne 

plaats tot directeur en concierge aan te stellen. 

Het toenemen der leden bleef aanhouden, ofschoon 

niet in dezelfde mate als in het schoone jaargetijde 

van 1838. Toch telde men in Mei 1839 reeds 

meer dan 500. Een nieuwe wet, den 11 Maart 

te voren aangenomen, vermeerderde het getal 

Bestuurders met de Heeren W. H. Backer, 

L. J. J. Serrurier, H. Angelkot Willink en 

Mr. C. F. Gülcher, wier medewerking veel had 

bijgedragen om de geldleening te doen gelukken. 

Terwijl de werken voor het nieuwe Museum werden 

ondernomen, waren Bestuurderen in onderhandeling 

getreden met een der meest bekende eigenaars van 

reizende menagerien, Cornelis van Aken. Zij deden bij 

hem aanzoek om zijne collectie van levende dieren over 

te nemen. Aanvrage en antwoord leidden tot eene 

overeenstemming, en voor f 36,000 stelde de wakkere 

Rotterdammer, die bij iedere groote jaarmarkt een 

verbazenden toeloop naar zijne welingerichtetent genoot, 

zijne kostbare verzameling voor het Genootschap 

beschikbaar. De Algemeene Vergadering keurde den 

beraamden aankoop goed, en dien ten gevolge werd 

de onderhandeling door Bestuurderen met van Aken 

ten einde gebracht: men kwam omtrent de overname 

overeen voor een bedrag van f 34,000. 

Een donderslag die uren ver weergalmt, kan niet 

meer verbijsteren, dan het antwoord aan Bestuurderen 

gegeven, toen zij bij den Magistraat de vergunning 

verzochten de voor de te om noodige lokalen 

verwachten dieren op te richten. Het is waar, het 

verzoek werd niet van de hand gewezen, doch de 

opgelegde bepalingen waren onmogelijk na te 

komen, Het was alsof Burgemeester en Wethouders 
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doe 

van Amsterdam, onder den schijn van de aanvraag 

in te willigen, niets dan een verbod in den zin hadden. 

Althans, hoe was het mogelijk eene dierengalerij 

tot stand te brengen, zoo — gelijk gevorderd werd — 

de binnenwand moest worden opgetrokken van harden 

metselsteen, geheel blind, zonder ramen, deuren 

of luchtgaten naar buiten, terwijl het geheele dak 

van ijzer moest zijn saamgesteld ? 

Met welke aandoeningen de volgende brief van 

H. C. Muller, aan C. van Aken te 

Brussel, werd afgezonden, behoeft niet gezegd. 

den secretaris 

Amsterdam, 25 November 1837. 

Mijnheer! 

vIk ben gemagtigd u te informeeren, dat wij 

door een tusschengekomen zwarigheid, ons van 

wege het Stads Bestuur gemaakt, niet in de 

mogelijkheid zijn, in de drie eerste maanden een 

lokaal voor onze diergaarde te bouwen. 

Dat het Bestuur, in het Mine van het 

heeft 

magtigen, te Utrecht, of ’s Hage, of eene andere 

Genootschap, noodig geoordeeld u te 

naar uw oordeel geschikte plaats hier te Lande, 

permissie van het Stedelijk Bestuur te vragen, 

ten einde aldaar te overwinteren en de diergaarde 

ter bezigtiging te stellen. 

Daar het volstrekt de meening van het Bestuur 

niet is, dezen maatregel ten uwen nadeele te doen 

strekken, laat zij u de keuze vrij deze bezigtiging 

voor uwe rekening of voor die van het Genootschap 

te doen plaats hebben; terwijl in ieder geval de 

levering, in plaats van te Amsterdam, te Utrecht 

of ’s Hage, of een naar uw oordeel geschikte 

plaats hier te lande zal geschieden, en alle risico 

en schade door het overlijden van dieren als 

anderzints voor rekening van het Genootschap 

zullen komen. 

Eindelijk geef ik u berigt, dat, ingeval gij den 

olifant kunt verkoopen voor minstens / 5000, gij 

tot dezen verkoop gemagtigd zijt!” 

Ziedaar eene bezitting van f 34,000 van het pas 

ontloken Genootschap in gevaar, om door eene 

belachelijke vrees of doemwaardige tegenwerking 

te gronde te gaan. 

Helaas, er was niemand, die zich herinnerde, 

dat Amsterdam in 1809 en 1810 eene diergaarde 

onder zijne merkwaardigheden had bezeten! Niemand 

die er op wees, dat het Stedelijk Bestuur in de 

gebouwen daarvoor — die ruim van licht en lucht 

waren voorzien — ongevraagd eene deur voor de 

bezoekers aan de openbare straat had doen maken. *) 

t) Toen de schrijver dezer historische schets ten jare 1863 

in de stedelijke archieven de eerste bijdragen zocht voor 

eene geschiedenis der Koninklijke Diergaarde te Amsterdam, 

ontmoette hij niemand meer, die zich herinnerde dien tuin 

bezocht te hebben. Eerst bij zijne voorlezing in het Kon. 

Oudheidkundig Genootschap, schoot het Mr. Jacob van 

De vrees, de kostbare bezitting te verliezen vóór 

men haar had ontvangen, verminderde niet, toen 

van Aken, aan wien Muller’s brief niet tijdig genoeg 

ter hand gesteld kon worden, in de eerste dagen 

van Wintermaand met de leeuwen, tijgers, beeren, 

olifant en verdere bosch- en woestijnbewoners langs 

de Weesperzijde de Amstelstad naderde! 

Wat te doen? 

eenige dagen in het barre jaargetijde een warmen 

Moesten de zwervelmgen nog 

stal missen, het was zeker dat de een na den ander 

den laatsten adem zou uitblazen en het Genootschap 

de f 34,000 voor den aankoop, zoo niet geheel, ten 

minste grootendeels verliezen! 

Niemand was bij dezen jammer lijken staat ij veriger in 

de weer dan de Heer Westerman. Met klem bepleitte 

hij voor Amstels Magistraat de belangen der jeugdige 

vereeniging en der door haar aangekochte dieren. Hoe 

vele tegenwerpingen moest hijaanhoorenen ontzenuwen, 

hoe vele onbekookte voorstellen bekampen ! 

Maar de Heer Westerman wist dat de aanhouder 

wint. Met een verlicht gemoed kon hij eindelijk zijn 

Medebestuurders dat 

Regeering eenige zalen der Kazerne Oranje-Nassau 

mededeelen, de Stedelijke 

den dieren tot een voorloopig verblijf zou afstaan. 

het gevaar eene alles 

waagschaal stellende schade bleef nog verbazend 

Niettemin voor in de 

groot, want bij de kille verblijven die de zalen in 

Oranje-Nassau opleverden, kostte het onbeschrijfelijke 

moeite om deze ruimten in dien staat te brengen, dat 

de gevleugelde en ongevleugelde bewoners der heete 

luchtstreek er, zonder schade voor hunne gezondheid, 

zich konden bewegen of in hunne hokken nedervleien. 

Eere den man die deze en honderd dergelijke 

zwarigheden door volharding wist te boven te komen ! 

Het duurde tot in het midden der zomer van 1840 

eer de menagerie uit Oranje-Nassau naar den Tuin 

van Natura Artis Magistra kon worden overgebracht. 

Voor die verplaatsing was het Genootschap veel 

verschuldigd aande Heeren Serrurier, Angelkot- Willink 

en Backer, die voor eigene rekening de tuin Vrede 

is mijn Lust aankochten, dien ter beschikking 

van het Genootschap stelden en met de overige 

Bestuurders ijverig bij het Gemeentebestuur aanhielden, 

om de vergunning te erlangen, tegen den hechten 

steenen muur welke dien tuin langs den openbaren 

weg aan de Prinsengracht bezoomde, een stevig 

gebouw op te richten, hetwelk al de noodige 

Lennep te binnen, als kind er een bezoek gebracht te hebben. 

Geen wonder, zelfs aan den Heer G. FP. Westerman was het 

bestaan dezer diergaarde onbekend gebleven, en met hoe vele 

duizenden had deze zich over diergaarden onderhouden! Maar 

het schijnt zelfs, dat de Amsterdammers der dagen van Koning 

Lodewijk haar niet kenden. Met tegenwoordige Amsterdam van 

1809 had, even alsalle andere beschrijvingen der Hollandsche 

hoofdstad, haar onvermeld gelaten. De schrijver dezer schets 

werd opgewekt om een onderzoek naar dien tuin in te stellen, 

wijl in zijne jeugd, zijne grootmoeder hem had verhaald 

van de prachtige zebra's van den rammen Koning.” 
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waarborgen voor het huisvesten der wilde dieren 

zou aanbieden. De Magistraat had in het einde zijn 

„tegenstand laten varen. Het menageriegebouw was 

verrezen, en met zelfvoldoening mochten Bestuurders, 

den 12 Augustus van ’t genoemde jaar, de leden 

binnen de nieuwe galerij welkom heeten. 

Het grondvlak der bezitting van het Genootschap 

was thans nagenoeg drie kwart bunder groot, doch 

gevormd uit twee door water en wegen van 

elkander gescheiden erven. Die deeling vereischte 

een dubbel personeel aan de ingangen en belette 

verschillende gewenschte verbeteringen. 

Inmiddels was echter een hinderpaal uit den 

weg geruimd, die niet minder dan de tegenwerking 

van invloedrijke personen, de stichting met den 

ondergang had bedreigd: de onaangename verhouding 

namelijk tusschen het Bestuur en den Directeur. Bij 

eene overeenkomst van 28 Februari 1840 werden de 

contracten tusschen Draak en de oprichters van 

Natura Artis Magistra te niet gedaan, waarbij de 

eerste als schadevergoeding voor de hem verzekerde 

rechten, een jaargeld van f 1000, zoo voor zich als 

zijne vrouw, verwierf. 

Belangeloos namen twee der stichters, de Heeren 

Westerman en Werlemann, de taak op hunne 

schoudereu, om zich met de zorgen voor de diergaarde 

en het museum te belasten. 

Een heldere toekomst begon het Genootschap 

toe te lachen. Met iedere maand vermeerderden de 

leden, zoodat hun aantal in Mei 1840 reeds tot 700 

was gestegen, even als het aantal bezoekers tegen 

entrées en de vrijwillige bijdragen om kas, 

tuin, diergaarde en verzamelingen te vergrooten. 

Daarenboven werden de inkomsten verhoogd door 

verpachting der buffetten, hetgeen reeds het eerste 

jaar f 1500 opbracht. Ten einde dien bloei te 

bestendigen en nog hooger op te voeren, verbonden 

zich de leden, wier aantal in Mei 1844 reeds nagenoeg 

1000 beliep, om 

jaarlijks f 20 te contribueren. 

voortaan in plaats van f 10, 

Bij dien bloei mocht het Genootschap op eene 

verhooring zijner wenschen hopen, toen het bij 

het Stedelijk Bestuur aanzoek deed om de hout- 

wallen in erfpacht te verkrijgen, die van beide 

tuinen tot de Prinsengracht reikten. Die hoop 

werd echter meermalen teleurgesteld, want eerst 

den 41°“ December 1841 nam de Raad, na herhaalde 

aanvragen, het besluit, de 

in erfhuur af te staan. 

gevraagde gronden 

Zij werden in Mei 1842 

aan de openbare dienst onttrokken en breidden 

het grondvlak der tuinen tot circa 1 bunder uit. 

Binnen dien omkring bleef de tuin besloten tot in 

den aanvang van het jaar 1844, toen het Genootschap 

vergunning erlangde om de houtwallen tegenover 

de beide uiteinden der Fransche Laan aan de 

Prinsengracht voor hooischelven in bezit te nemen 

De beide helften waarin de tuin toen was gesmaldeeld, 

kregen daardoor 4'/4 bunder oppervlakte. Tot 

gemeenschap tusschen beiden was in Augustus eene 

fraaie pont in de Prinsengracht gebracht, een geschenk 

van den waardigen Bestuurder Angelkot Willink. 

Op dringend verzoek van zijne Medebestuurders 

aanvaardde de Heer Westerman, den 3 Maart 1843, 

de taak om zich aan ’thoofd der beambten te 

plaatsen en het dagelijksch beheer waar te nemen. 

Hij deed dit echter niet dan op de door hem gestelde 

voorwaarde, dat hij deze betrekking kosteloos 

kon vervullen, zoo lang de door hem beoogde 

besparingen op het onderhoud niet minstens 

£ 2000 ’sjaars beliepen. 

Moeielijk kan berekend worden hoeveel het 

Genootschap door deze benoeming won. Maar luide 

spreekt het feit, dat, terwijl alle vroegere dienstjaren 

tekorten veroorzaakten — alleen dat van 1838 tot 

1859 f 16,160 — het eerste jaar van Westerman’s 

administratie een overschot leverde van f 623. 

De bezwaren der stichting waren thans geheel uit 

den weg geruimd. Thans gold het alleen — uitbreiding. 

Bij de ijverige medewerking van Bestuur en leden 

kon deze niet achterblijven. Na het overlijden van 

den braven Angelkot Willink, op den 14 Juni 1844, 

bleek het, dat ’s mans uiterste wilsbeschikking eene 

schenking van f 2000 aan het Genootschap bevatte, 

Toen de leden den wensch uitten dat ruimere 

gezelschapsgebouwen mochten verrijzen, bracht eene 

vrijwillige inschrijving / 23,900 bijeen; en het 

vermelden van menigvuldige geschenken, zoo dieren 

als opgezette voorwerpen, ertsen, planten, schilderijen 

en andere voorwerpen, lokte honderden uit om dit 

voorbeeld te volgen. Den 24 December 1849 werd 

ook door de leden het beslut genomen om de 

contributie tot f25 ’sjaars te verhoogen. 

Inmiddels, te weten iu 1844 tot 1849, werd de 

tuin nogmaals vergroot. In den zomer namelijk van 

1847, werd het grondvlak der beide houtwallen 

langs de Prinsengracht tusschen de Dok- en Fransche 

lanen, die de Magistraat op't verzoek van Bestuurderen 

ten vorige jare aan het Genootschap in grondhuur 

had afgestaan, na beplant en met onderscheidene 

stallen en kooien voorzien te zijn, als eene zeer 

gewenschte uitbreiding voor de leden opengesteld. 

De tuin was toen 1'/2 bunder groot. 

De bloei van ’t Genootschap was nu zoo zeer 

toegenomen, dat de leden met zekerheid nieuwe 

uitbreidingen konden te gemoet zien. Immerser waren 

bereids eenige erven door koop verkregen, die 

bij den tuin ingelijfd konden worden, indien het 

gelukte, om ook de tusschenliggende enclaves of 

Reeds in 1850 kon 

De gronden 

uithoeken machtig te worden. 

eene vijfde vergrooting plaats vinden. 

der lusthoven Hoogerrust en Schoonzigt, nevens die 

van eenige kleinere perceelen, waren voor ongeveer 

‚f 13,000 aangekocht, en van den Magistraat tegen 

geldelijke vergoeding een deel der Fransche laan 
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en der laan op de westzijde der Prinsengracht 

verworven. _ De aanhechting had 

Bloeimaand 1850 en gaf de gewenschte ruimte voor 

het bouwen van de vogel- en slangenzalen, het apenhuis, 

kameelstallen 

plaats _ in 

verschillende _hertenperken, de en 

onderscheidene grootere en kleinere verblijven voor 

velerlei vogels. Door deze vergrooting kreeg de tuin 

ruim 2!/, bunder oppervlakte, namelijk iets minder dan 

2 bunder ten noordwesten der Prinsengracht en 60 

vierkante roeden ten zuidoosten daarvan. 

Hadden de bijdragen der leden in 't genootschapsjaar 

1849—1850 f 31,505 beloopen, zij namen in ’t jaar 

1850 —1851 eene belangrijke vlucht door tot f 50,000 

te stijgen. Dit was te bemoedigender, daar de 

kandidatenlijsten bij voortduur het bewijs leverden, 

dat deze bloei nog hooger zou klimmen, vooral wanneer 

nieuwe uitbreidingen tot stand kwamen. 

Terwijl de bouw der nieuwe gezelschapslokalen 

werd voorbereid, besloot het Bestuur tot het op 

getouw zetten van wetenschappelijke werken, en tot 

de vermeerdering van het gezellige genoegen, door 

gedurende de zomermaanden twee maal ’s weeks te 

midden der schoone dreven muziekuitvoeringen te 

geven. Een en ander verhoogde den luister der 

vereeniging, die reeds in den vreemde hoog werd 

gewaardeerd, zoo als meer en meer bleek uit het 

toenemend aantal bezoekers uit andere gewesten, 

geschenken van buitenlandscheVorstenen Vereenigingen 

en de pogingen om haar na te volgen. 

Koning Willem [IL had bij zijne bezoeken aan de 

Hoofdstad in de lente van 1851 en 1852 groote 

ingenomenheid met de stichting doen blijken. Na 

zijn bezoek te Amsterdam in 1851 zond hij van het 

Loo een paar ringfazanten, en na zijne komst in 1852 

een levensgroot portret, hetwelk de Vorst als Admiraal 

voorstelt, een keurig penseelgewrocht van Nicolaas 

Pieneman.Daukbaarwerden beide geschenken aanvaard, 

even als de vergunning om den naam des Soevereins 

te verbinden. Dientengevolge 

sedert het laatstgenoemde 

jaar het praedicaat van koninklijk. 

In Maart 1853 had eene zesde vergrooting van 

den tuin plaats, die 1'/2 bunder aan de bestaande 

dreven toevoegde en daardoor de oppervlakte tot 4 

bunders bracht. Zij was verkregen door den aankoop 

van zeven tuinen, die te zamen f 63,000 vorderden, 

door het bekomen van een tweede deel 

aan de inrichting 

droeg de instelling 

en voorts 

der Fransche laan en der laan langs de Prinsengracht, 

welke strooken grond bij besluit van den 

Gemeenteraad, van 29 December 1852 aan het 

openbare verkeer werden onttrokken. 

Van de gebouwen op die gronden werd één voor 

kantoor en vergaderzaal, één voor de bibliotheek 

en één voor de verzameling van insekten in dienst 

gesteld, terwijl men een vierde den ijsbeer tot 

verblijf aanwees. Ken fraai ijzeren hek sloot nu den 

tuin van de Lepellaan af‚ met een sierlijk portiek in 

het midden, waarvan een van Hekking's teekeningen 

eene zoo juiste afbeelding geeft. Voor de kraanvogels 

en rendieren, de moeflons, kengeroes, beeren en 

bokken werden hier verblijven gebouwd, en voor 

eene nieuwe galerij van roofdieren de plaats afgeperkt. 

Later kwam in deze aanwinst ook de sjiraffenstal. 

Met de uitbreiding van den tuin hadden de 

aanwinsten van diergaarde en museum gelijken 

tred gehouden. Onder schoone 

verzameling kraanvogels uit Knowsley-park voor 

anderen was de 

Natura Artis Magistra verworven, was de eerste 

bison aangevoerd, waren de grondslagen gelegd voor 

een ethnologisch museum. Eindelijk was in 1851 

tot de uitgave van een jaarboekje besloten. 

In den zomer 

F. OC. Zillesen 

voorstel ter tafel, ten strekking hebbende om den 

van 1852 bracht de Commissaris 

in een bestuursvergadering een 

minvermogenden de gelegenheid aan te bieden, zich nu 

en dan, tegen een kleine entrée, in de diergaarde 

te komen verlustigen. Met klem betoogde deze 

achtenswaardige burger, dat het Genootschap allen 

standen de gelegenheid behoorde te bieden om uit 

de lessen der natuur voordeel te trekken, waardoor 

de leden, als bate voor de inschikkelijkheid die zij 

zich dan getroostten, meer welwillendheid voor hunne 

stichting bij de mindere klasse zouden ondervinden. 

De uitkomst heeft die edele voorspelling niet 

teleurgesteld. Meermalen heeft de maand September 

meer dan 50,000 werklieden, dienstboden en 

geringe burgers in de dreven van Natura Artis 

Magistra vereenigd gezien, van welken slechts enkelen, 

als om de tegenstelling te meer te doen uitkomen, 

vergaten welke verplichtingen deze vrijgevigheid hun 

oplegde. 

Den 27 October 1852 nam de Algemeene Vergadering 

een voorstel aan, waardoor de verdere uitbreiding 

krachtig werd in de hand gewerkt. Daar de vroegere 

leeningen voor een belangrijk deel waren afgelost, 

reeds duizenden beliepen, besloot 

gerustheid, eene negotiatie aan 

en de overschotten 

Zij met volkomen 

te gaan, die de 

vergrooting zou aanbrengen. Er werd bepaald, dat het 

nog overblijvende deel van vroegere kleine geldleeningen 

zou worden gedelsd en eene nieuwe leening ter 

grootte van 250.000, gulden, rentende 4 pCt., zou 

worden uitgeschreven. En zoo welgevestigd was thans 

het krediet van het Genootschap, zoo hooggeaclit 

de inrichting, dat 270 leden de gansche som op de 

gewenschte middelen tot eene 

gestelde voorwaarden aaubrachten. Een tijd van zestien 

jaren werd voor de aflossing bepaald. 

Kon men met de uitbreiding van het hoofdgebouw 

en het optrekken der schoone galerij voor de roofdieren 

| aanvangen, men kon tevens bij voorkomende 

| gelegenheden nieuwe gronden aankoopen, om de 
| 
| grenzen der gaarde al verder en verder uit te zetten. 

D 

Eene onvoorziene omstandigheid noodzaakte het 

| Bestuur weinige jaren later op nieuw eene 
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geldleening aan te gaan. Bij besluit van 

Gemeenteraad van 16 September 41857, was het 
. ri | 

beginsel vastgesteld om de gronden inde Plantaadje te | 

verkoopen, en mu was niets zoo dringend noodig, dan 

den | 
| 

deerfpacht der terreinen in eigendom te veranderen en | 

tevens het bezit van die perceelen te bekomen, welke 

voor eene volgende uitbreiding het meest gewenscht 

waren. Daar de aflossing der vorige leeningen allen 

op het juiste tijdstip hadden plaats gehad, daar de 

ontvangsten steeds bleven toenemen, en de genegenheid | 

voor ’t Genootschap voortdurend aanwakkerde, gelukte 

de leening oogenblikkelijk. En evenzeer gelukte het 

om de gewenschte gronden in eigendom te bekomen. 

Bij verschillende overdrachten op 23 December 1858, 

13 December 1859 en vervolgens, kreeg Natura 

Artis Magistra. voor eene som van circa / 91,500, 

de vrije beschikking over al de gronden waarop 

het Genootschap billijkerwijze aanspraak kon maken. 

Ook eenige enclaves, binnen den gewenschten omkring, 

werden der vereeniging toegewezen, t.w. de tuinen 

dat 

de bewoners dier perceelen daar zouden kunnen blijven 

wonen gedurende al den 

Zorgvliet en Welgelegen, hoezeer onder bepaling, 

tijd dat zij in het land 

der levenden waren of den huur verlengden. Onder de 

gunstige bepalingen, die de Magistraat bij het voldoen 

der koopsom stelde, behoorde, dat deze in termijnen 

kon worden afgelost, met bijbetaling eener gewone 

rente voor de later op te brengen kooppenningen. 

Bij de langs dezen weg verkregen eigendommen 

die de Societeit Amicitia 

tot op den 30 Maart 1859 in gebruik had gehad, 

als wanneer zij den opstal 

was ook de grond begrepen, 

harer gebouwen voor 

f16,000 aan Artis overdroeg. Het Bestuur deed 

er het hoofdgebouw voor het Ethnologisch Museum 

inrichten, hetgeen door de zorgen van den Custos 

Willem Hekking met bijzonderen smaak plaats vond. 

Een nieuw gebouwtje op dezen grond deed door 

zijne inrichting zich alseen duivenhuis kennen. Het 

was den 1 December 1861 dat deze nieuwe aanwinst 

voor de leden van Natura Artis Magistra werd 

ontsloten. Kostte de rangschikking eener zoo 

uitgebreide verzameling van voorwerpen groote 

moeite, de opening bracht eene nieuwe zorg voort, 

wijl de grondvlakte van Amicitia van Artis’ dreven 

nog door de Lepellaan werd gescheiden. 

Daar de grond van Amicitia een halve bunder 

oppervlakte bezat, was het domein van ’t Genootschap 

voor zoover dit voor het bezoek geopend kon worden, 

nu 4'/, bunder groot. 

Nagenoeg twee jaren bleef het Ethnologisch Museum 

een afgescheiden deel, in welk tijdsverloop de galerij 

voor de roofdieren werd volbouwd, en onder de 

menigvuldige aanwinsten men een paar nijlpaarden 

mocht tellen. Deze merkwaardige Afrikanen werden 

voor de som van / 12,600 te Brunswijk aangekocht 

en in een verblijf gestald, waar de Directeur alvorens 

een bad ter grootte van 24 vierkante el oppervlakte 

had doen graven en met de noodige waterbuizen 

en verwarmingstoestellen in verbinding brengen. 

De afgezonderde ‘t Ethuologisch 

Museum hield met het einde van 1862 op. Zes 

maanden te voren (18 Juni) was de noordelijke 

helft der Lepellaan, met nog een deel van de Fransche 

laan en het dusgenoemde Kleine Park voor f 11,900 

door de Stad aan het Genootschap verkocht, en daar 

inmiddels ook de tuinen Eik en Linden, Vredewensch, 

Nabij Buiten en Bellevue, te zamen voor ruim f50,000, 

ligging van 

waren verkregen, kon deze gansche oppervlakte, 

Amicitia medebegrepen, binnen de omrastering der 

groote warande worden gebracht. Daardoor kwam in 

December 1863 eene oppervlakte van ruim 1'/, bunder 

binnen het domein van Amstels dierlievend publiek, 

zoodat de dreven nu eene gezamenlijke oppervlakte 

van 6 bunders erlangden. Binnen deze 

werden zeer schoone vogelvluchten, een fazanterie, 

ruimte 

een zeehondenperk, een paardenstal, een koetshuis 

en broeibakken aangelegd en aan de derwaarts 

verplaatste sjiraffenstal ruime verblijven voor zebra’s, 

antilopen en andere snelvoetige groote dieren 

toegevoegd. 

De plek welke door het verwijderen van den 

sjiraffenstal uit het midden van den tuin open viel, 

werd in een bloemrijk oord, den zoogenoemden 

Franschen aanleg, herschapen. 

De negende vergrooting van Natura Artis Magistra 

volgde ‘de achtste snel. Zij bestond in het verwerven 

der 46 roeden watervlakte tusschen den voor- en den 

achtertuin (Mei 1864). Deze vergrooting was van 

veel belang, al viel zij minder in het oog, omdat 

het Genootschap sedert Augustus 1842 gemachtigd 

was geweest, er een pont, en sints den zomer van 

1853 om er eene drijvende brug te plaatsen. Doch 

deze gracht legde de vrije gemeenschap geweldig aan 

zij een deel vormde van het 

scheepvaartkanaal uit den Amstel naar het 

Entrepòtdok. Daardoor stremden niet zelden vaartuigen 

banden, omdat 

van groote afmetingen geruimen tijd alle verkeer, 

of Bij 
gevolg viel er die gracht 

kwamen binnen de gaarde voor anker. 

te 

in sierlijke vijvers te herscheppen. Een raadsbesluit 

van den 30 December 1862 had den weg tot het 

weenemen dier beletselen gebaand. Het stond deze 

gracht aan ’t Genootschap af‚ op voorwaarde, dat 

niet aan denken, 

wanneer de Lijnbaansgracht voor Rijnschepen werd 

bevaarbaar gemaakt, zooals het 

het Genootschap de kosten daarvan zou dragen. 

Die verandering was een belangrijk werk omdat 

voornemen was, 

daartoe de brug tegenover de Muiderpoort eene 

verandering moest ondergaan, behalve de uitdiepingen 

van eenige erachten. Deze arbeid werd in den loop 

van 1863 en het begin van 1864 volvoerd, en de 

uitgaven, ter grootte van f8789,79, door Natura 

Artis Magistra gekweten. 

Nagenoeg gelijktijdig met deze uitbreiding werd de 
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nieuwe restauratiezaal geopend, die op den grond 

van den voor f 7000 verkregen tuin Rozenhof was 

aangelegd. De thans geheel aaneengesloten warande 

had nu de oppervlakte van 6'/, bunder verkregen, 

dat is dertien maal die welke zij bij hare oprichting 

bezat, nu zes-en-twintig jaar geleden, 

In het voorjaar van 1860 was door den Directeur 

het 

kurstmatige vischteelt, waarvoor een ijverig lid, de 

Heer M. H, de Bont, de eerste had 

afgestaan, Sedert werden de de 

belangelooze medewerking des schenkers voortgezet, 

met dat gevolg, dat het Genootschap in het voorjaar 

van 1861 4000 jonge zalmen voor het aanfokken 

begin gemaakt met eene inrichting voor 

voorwerpen 

proeven onder 

dezer vischsoort in de Lek, en nog eenige duizend 

voor de visscherij in de Berkel, den IJssel, het 

Zwartewater en de beken op het Loo kon afgeven. 

een der lokalen van het gebouw Eik 

toestellen tot dit einde 

Het was in 

Linden dat de eerste 

werden geplaatst. 

In 1866, 1867en1S868Swerden weder ettelijke gronden 

aangeworven, namelijk die van den stoom-rijstpelmolen 

en 

Java en Carolina, der pakhuizenrij de Volharding, van 

den lusthof Vredewensch in de Fransche laan en van 

het deel der Badlaan dat deze erven van den tuin 

afscheidde, een en ander ten koste van nagenoeg 

f 83,000 Alvorens die erven aan den tuin te trekken, 

werden De 

Volharding werd in eene dubbele reeks runderstallen 

zij doelmatig beplant en ingericht. 

herschapen, de Pelmolen in een ruim verblijf voor de 

nijlpaarden, en eene loods in een timmermanswinkel en 

smederij. In de maand Oetober van ’t laatstgenoemde 

jaar had de openstelling van dit nieuwe deel plaats, 

waarmede de tuin eene oppervlakte van meer dan 7'/2 

bunder verkreeg. Merkwaardig was het verplaatsen 

der beide kolossen uit den ouden in den nieuwen 

nijlpaardenstal. Er moest te dien einde een spoorweg 

worden gelegd, een reusachtige wagen gebouwd, een 

muur weggebroken en eenige strooken plantsoen geveld. 

Het mannetje betoonde zich terstond willie om den 

voor hem geopenden wagen binnen te gaan, doch het 

wijfje was moeielijker tot den tocht te bewegen. 

Eerst nadat men het dier 

aanzette, waagde het den wagen tebetreden, waarin 

drie dagen daartoe 

het met zijn levensgezel binnen weinige minuten, 

het nieuwe verblijf bereikte. 

In 1868 werd het nieuwe gebouw ontsloten dat 

het de 

kostbare bibliotheek bevat en in het bovenste gedeelte 

beneden tot hertenstal dient, in midden 

de kassen met kapellen, torren en andere insekten 

vereenigt. Te zelfder tijd werden de grondslagen 

gelegd voor een museum ter plaatsing der polypen 

en voor een nieuwen beerenstal op de stede der oude 

bibliotheek, 

De jongste vergrooting was de aanhechting van 

het erf, dat vroeger de tuin Zorgvliet vormde, doch 

in 1868 en 1869 ruime vergader- waar Gn 

kantoorzalen en nieuwe gezelschapslokalen, met 

restauratiën en buffet verrezen. In November 1869 

werden de eerstgenoemden, in April 1870 de 

laatstgenoemden _ aan het voorgestelde doel 

overgegeven. 

Met de vergrooting van 1869 bereikte de 

grondvlakte van Natura Artis Magistra ongeveer het 

zestienvoudige van hetgeen zij was bij de oprichting 

in 1838, dat is nagenoeg 8 bunders. Doch eene 

nieuwe vergrooting is reeds weder te wachten, daar 

de bewoonster van den tuin Welgelegen in het voorjaar 

van 1872 overleed. Zal die aanstaande inlijving de 

laatste vergrooting zijn? Waarschijnlijk niet, daar 

reeds eenige erven buiten de omrasterine de eigendom 

of in gebruik van het Genootschap zijn, b. v. het erf 

Spoorzigt, en eene plek aan de Lijnbaansgracht, waarop 

in 1871 eene overdekte mestvaalt werd gebouwd. 

Niet alleen in grondvlakte, ook in ieder ander 

opzicht heeft Natura Artis Magistra zich heerlijk 

uitgebreid. Het getal leden, bij de oprichting 125, 

is tot bijna 5000 toegenomen. De omvang der 

tuinen, van de musea, van de bibliotheek vormen een 

brandpunt voor de dierkundige wetenschap, waar 

lessen te verwerven zijn, die men schier nergens 

in die volkomenheid erlangen kan. 

Terwijl de inrichting te Londen, ofschoon thans 

ruimer dan ooit, tijdperken heeft gekend van 

minder bloei, van achteruitgang bijna, is die te 

Amsterdam aanhoudend vooruitgeschreden. 

Is dit gelukkig verschijnsel voor een deel te danken 

aan een toenemende liefde voor de natuurkundige 

wetenschappen bij de Nederlanders, het is eene kroon 

voor den ijver, de onvermoeide werkzaamheid, de 

rustelooze opofferingen van den stichter der diersaartle, 

Gerardus Frederik Westerman. 

De Zoölogische tuin te Antwerpen was de 

tweede die op het vasteland van Europa door eene 

vereeniging van burgers werd gesticht. Hare opening 

dagteekent namelijk van 1845, Toen deze dreven 

werden aangelegd, lagen zij buiten de wallen der stad, 

buiten de Borgerhoutsche poort, doch door de 

uitbreiding van Antwerpen's bebouwden kring, het 

sloopen der oude vestingwerken en het bebouwen van 

dit nieuwe stadsdeel zijn zij thans door dichtbevolkte 

wijken ingesloten. De grootte van den tuin beloopt 

ruim 7 bunder, terwijl de grootste afmeting eene 

lengte van 480 meters aanwijst. Onder de gebouwen 

onderscheiden het 

beerenkooi, een Eeyptische tempel met eigenaardig 

zich meest het apenhuis, de 

schilderwerk, de groote stallen voor de sjiraffen en 

het 

Vele opschriften 

neushoorns, prachtige verblijf der talrijke 

antilopen. die de schenkers van 

dieren of van perken en gebouwen noemen, getuigen 

en gunstig voor den edelen zin van oprichters 

deelgenooten. Antwerpen's dierentuin is niet alleen 

beroemd uithoofde zijner schoone inrichting en kostbare 



verzamelingen, hij onderscheidt zich ook door de 

gunstige uitkomsten ten aanzien van het fokken 

van dieren. Daardoor is de inrichting in staat 

gesteld om alle jaren eene verkooping van meer of min 

belangrijke exemplaren te houden. Vreemdelingen 

kunnen toegang verkrijgen tegen betaling van 1 franc. 

In Duitschland is de Zoölogische tuin te Berlin 

de oudste dezer inrichtingen. Zijne opening dagteekent 

1844. Als stichter verdient de Hoogleeraar 

Lichtenstein te door 

tusschenkomst Koning Friedrich Wilhelm IV aan de 

van 
vermeld worden , wiens 

vereeniging die den aanleg beoogde, een renteloos 

voorschot verleende, terwijl de Monarch tevens de 

afstond die hem op het 

gelegen Pfaueninsel toebehoorden. 

in den Hevel 

Verder schonk 

dieren 

de Koning eene oppervlakte van 44 bunders, 

uitmakende een deel van den Thiergarten. Vooral 

in den jongsten tijd heeft de inrichting eene 

groote uitbreiding verkregen, daar het Bestuur op 

dit oogenblik (Mei 1872) ijverig bezig is, aan het 

bouwen van nieuwe schoone stallen voor sjiraffen 

en andere groote diersoorten. Aan den ingang is, 

als eene dankbare erkenning, de buste geplaatst van 

Professor Marten Heinrich Karl Lichtenstein (geboren 

te Hamburg den 10 Januari 1780, overleden op 

eene reize van Körsör naar Kiel den 3 September 

1857). De groote afstand tusschen den tuin en de 

stad, die zelfs van het naaste punt (dem Postdammer 

Thor) 2300 meters beloopt, heeft aanleiding gegeven, 

dat menigvuldige gelegenheden bestaan om voor 

geringen prijs van den Brandenburger Thor derwaarts 

te rijden. Tegen een entrée van 5 silbergroschen 

kan de vreemdeling den tuin dagelijks bezoeken; 

terwijl hij op woensdag-namiddag niet meer dan de 

helft daarvan behoeft te besteden. 

De Zoölogische tuin te Brussel, werd ten jare 

1851 door eene dierlievende vereeniging gesticht, 

en ten jare 1860 vergroot door een groot, geheel nieuw 

gebouw, dat zijne stichters tot een klooster hadden 

bestemd, dach nu als ververschings en uitspanningszaul 

vaak van blijde kreten en vrolijk gesnap weergalmt. 

Immers, getrouw aan de benaming Jardin royal de 

Zoölogie, d’ Horticulture et d’Agrément, worden hier, 

behalve concerten, ook feesten van anderen aard, 

zelfs gedurende den winter, gegeven. De tuin ligt 

in het Quartier Léopold, nabij het station van den 

Luxemburgschen spoorweg, aan het oostelijk uiteinde 

der stad. Behalve de fraaie perken en kooien voor 

de gewervelde dieren, bevat de tuin het museum 

der _Socicté de waarin 

merkwaardige exemplaren der lagere diersoorten 

voorkomen. 

malacozoölogigue Belgique, 

Rijker nog dan aan dieren, is de tuin 

bloemen en zeldzame gewassen, zoodat de 

tot de deelen behooren. 

Vreemdelingen en niet-leden hebben toegang tot den 

aan 

oranjeriën schoonste 

BEN Se 

prijs van 1 france De tuin is thans ruim 7 bunders 

groot. 

Gent, Vlaanderen's merkwaardigste hoofdstad, 

volgde met de stichting van een Zoölogischen tuin 

Brussel op den voet. Immers de dreven zijner diergaarde 

werden in 1852 ontsloten. Het grendvlak, in het 

zuidoosten der stad binnen de vesten gelegen, is vrij 

aanzienlijk en strekt zich van de Schelde tot aan den 

staatsspoorweg uit. De tuin is rijker aan groote 

dieren dan die te Brussel. Ook heeft hij het voordeel, 

zeer bevallige waterpartijen te bezitten. Even als te 

Antwerpen en te Brussel, heeft men den toegangsprijs 

voor vreemdelingen op 1 franc gesteld. 

De Zoölogische tuin te Dublin dagteekent van 

1853. 

het Phoenixpark 

Zijne ligging, aan het noorderuiteinde van 

de westzijde der stad, 

bijzonder gelukkig, even als de geheele inrichting. 

Het 

Het 

den 

op IS 

nuttige en bevallige gaan er hand aan hand. 

grondvlak ligt tamelijk hoog, 50 voet boven 

naburigen oever van de Lifley. 

Rotterdam dankt in de eerste plaats zijne 

schoone Diergaarde aan de Heeren PF. van der Valk, 

beambte aan het station van den Hollandschen 

spoorweg, ern G. M. Il, van den Bergh, die in het 

begin van 1855 een der tuintjes nabij het Slagveld, 

met een daarin gelegen waterkom, in gebruik 

namen, om hunne zucht voor de studie der dieren 

voldoening te verschaflen. Allengs breidden zij hunne 

verzameling uit, en toen de Spoorweg-Maatschappij 

den Heer S. J. Roosdorp, in Januari 1856, tot chef 

„an het station benoemde, sloten deze en zijn vriend 

J. M. Scheffer zich bij de beide dierenvrienden 

aan, Den 415 April 41856 huurde dit viertal een 

aaugrenzenden tuin, welks koepel het middelpunt 

werd eener door hen gevormde societeit, waarin elk 

achtbaar burger, tegen een jaarlijksche bijdrage van 

f 10 hid kon worden. 

Den 4 het genoemde jaar 

willigden Burgemeester en Wethouders der stad aan 

genoemde Heeren het hun den 4 Mei ingeleverd 

verzoek in, om dien kleinen aanleg in eene eigenlijke 

diergaarde te Den 29 November 

daaraanvolgende toonde de Directie der Hollandsche 

Spoorwegmaatschappij eene gelijke welwillendheid : zij 

stond namelijk den stichters het stuk grond, dat deze 

tijdelijk in gebruik hadden, voor onbepaalden tijd af. 

Daar het getal leden inmiddels reeds tot 500 

was geklommen, mocht men bij zoo gunstige 

beschikkingen, op eene heerlijke ontwikkeling hopen. 

Op de roepstem van de Heeren J. van der Hoop 

Jaczn, H. van Ryckevorsel en Joost van Vollenhoven, 

vormde zich eene Commissie, die op het einde des 

Augustus van 

herscheppen. 

jaars uit eenentwintig ijverige mannen saamgesteld, 

het plan vaststelde, om door eene leening de noodige 



som (minstens 200,000 gulden) bijeen te brengen, 

ten einde, met opname van het reeds bestaande tuintje, 

eene zoölogische inrichting op ruime schaal tot stand 

te brengen. 

Het ontwerp werd met zooveel belangstelling 

ontvangen, dat de leden der Commissie de leening 

veilig op f 300,000 meenden te kunnen vaststellen. 

Ook bedrogen zij zich niet in hunne verwachting: 

nadat de leening drie weken was 

vans 6! =27 1857, was 

cijfer reeds nagenoeg voldoende. Het beliep toen 

J 292,500. De meeste eigenaars der 

waarop Bestuurders het oog bij de uitbreiding 

opengesteld, 

Januari het aangeboden 

gronden 

vestigden, waren willig die op gunstige voorwaarden 

af te staan. Onder anderen gaf de man 

wien men de grootste oppervlakte noodig had, de 

van 

Heer C, Sehadee, zijne gronden tot een werkelijk 

prijs, op 
Kruiskade, tot wier noordkant men den tuin wilde 

lagen voorwaarde, dat aan de 

brengen, een in- en uitgang voor de leden werd 

gemaakt, terwijl hij tevens verlangde, dat eene strook 

grond tegenover zijn woonhuis naar zijne goedkeuring 

beplant zou worden. De verkooper wenschte te 

voorkomen, dat hem te eeniger tijd het gezicht in 

de diergaarde zou ontnomen worden. 

Het gaf geene moeite de som van/ 7500 die nog 

aan deleening ontbrak, bijeen te brengen. Toen voor de 

J_300,000 ten volle was ingeschreven, telde men 

635 aandeelhouders, t. w. 625 uit Rotterdam, 4 

uit Delfshaven, 2 uit ’s Gravenhage, 1 uit Kralingen, 

A Surt Utrecht en 1 uit 

Batavia. Na aankoop van de noodige gronden en 

IJsselmonde, 4 uit 

die welke bij eene uitbreiding wenschelijk te achten 

waren, te zamen 91/3 bunder, bleven voor den aanleg, 

den aankoop van dieren en verdere kosten nagenoeg 

21/4 ton gouds over. 

Reeds was, den 27 Maart 1857, een Hoofdbestuur 

| 

| 

van 25 leden gekozen, hetwelk zich in 4 sub-commissiën 

deelde, namelijk één voor de dieren, één voor de 

gebouwen, één voor den tuin en 

societeit. Na ernstige beraadslaging koos dit Bestuur 

tot Directeur een man, die door zijn moed en talent 

in het africhten der sterkste en meest woeste woud- 

en _ woestijnbewoners zich eene 

vermaardheid had verworven, den Heer P. H. Martin. 

Voor den aanleg der dreven, toebetrouwd aan de 

Heeren Zocher te Haarlem, werd aanvankelijk eene 

oppervlakte van 4/2 bunder afgezonderd. Met de 

bewerking van dien bodem werd den 18 Mei 1857 en 

met het oprichten van gebouwen den 13 Juni 

begonnen. Snel ging men vooruit: den 21 September 

was de directeurswoning reeds onder 

Europeesche 

dak, en 

den 15 October eene ruime galerij zoover gevorderd, 

dat de societeit voor die dieren welke volstrekt 

geene koude kunnen verdragen, een toevluchtsoord 

bezat. Inmiddels had het Bestuur ook de noodige 

maatregelen genomen, om met klem in moeielijke 

één voor de, 

gevallen te kunnen handelen: bij koninklijk besluit 

van 15 September 41857 was, op verzoek van 

Commissarissen, de vereeniging als rechtspersoon 

erkend. 

Ofschoon het einde van 1856 

bepaald, dat de contributie voortaan f 25 zou 

beloopen, ging het aantal leden, dat in ’t Spoortuintje 

tot 500 snel omhoog. Want, 

mochten enkelen afvallen, op het einde van Mei 1857 

beliep het reeds 996, 

Krachtig schreden societeit en diergaarde vooruit. 

Den 15 April 1858 was uit het klassieke Spoortuintje 

alles in de nieuwe dreven overgebracht, 

stallen, heesters en boomgroepen als te zelfder 

tijd verrezen. Voor het gezellig verkeer der bezoekers 

diende aanvankelijk eene groote linnen tent, maar 

reeds den 23 September van ’t laatstgenoemde jaar 

kon het bevallige societeitsgebouw betrokken worden. 

Het was, nadat men een gewijzigd 

reeds op was 

was geklommen, 

waar 

ontwerp van 

den Antwerpschen bouwmeester Henry Cuylitz 

had goedgekeurd, in het noorderdeel van den tuin 

opgetrokken. 

Wie de 

diergaarde werd gekozen, stond opgetogen over de 

streek had gekend, die in 1856 voor 

ongeloofelijke gedaanteverwisseling die zij reeds in den 

herfst van 1858 vertoonde. In stede het 

eenvormige, door slooten verdeelde weiland, zag men 

van 

nu vriendelijke dreven, allen met keurige bloemperken, 

partijen heesters en welig opschietend geboomte beplant, 

rondom een sierlijk kronkelenden vijver. Maar welke 

plek de bezoeker bewonderde, het meest opgetogen 

stond hij bij eene groote traliekooi, 

ten 

die aan 

een _leeuwenpaar verblijve was 

Daarbinnen kon men nu den koning des wouds 

en zijne gezellin in hunne volle kracht aanschouwen. 

Hoe 

gegeven. 

schoon, hoe statig waren in die groote ruimte 

hunne bewegingen. Hoe trotsch hun vaart langs de 

beide breedgetakte boomen, hoe indrukwekkend hun 

sprong, wanneer zij, na op een der stammen 

eene rustplaats gekozen te hebben, eensklaps naar 

beneden schoten. 

die kooi lang voor dit doel beschikbaar te houden. 

De leeuwen moesten haar verlaten om zich naar 

Helaas, het klimaat hiet niet toe, 

de galerij te begeven, waar de winterstal gedurende 

Wat 

zij werd beurtelings de 

het barre jaargetijde beschutting verleende. 

de groote kooi betreft, 

woonstede van gieren en ijsbeeren, 

De volgende jaren bleven allen op vooruitgang 

bogen. Het getal leden steeg reeds in 1860 tot 

1940, t. w. tot 1630 gewone en 288 buitenleden en 52 

donatrices. In 1859 werden aan het societeitsgebouw 

datzelfde 

van _ achtduizend 

Molukken, 

verrezen de 

drie waranden toegevoegd, en in jaar 

eene _ verzameling schelpen 

voornamelijk ut de 

1862 

pauwenvolières, nevens de stallen voor de kameelen 

en dromedarissen en eenige landelijke verblijven voor 

door geschenk 

verworven. _ In prachtige 
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zebra's en herten. In 1863 werd de tuin vergroot: 

er werd toen bijna %/4 bunder nieuwen grond 

voor het eerst beplant, die ten vorigen jare 

door het Gemeentebestuur voor f 12,000 aan de 

Diergaarde was afgestaan. Daardoor kreeg tevens 

de vijver een onbelemmerden afloop in den nieuwen 

Singelboezem, konden de dierenperken door nieuwe 

beplantingen. beschutting erlangen tegen de scherpe 

westewinden. Door die vergrooting bereikte de 

tuin eene oppervlakte van meer dan 8 bunder. 

Sedert bleef de Rotterdamsche diergaarde nagenoeg 

binnen dezen omkring. De 2!/4 bunder grond toch 

die de societeit ten noorden van den spoorweg had 

verworven, bleef dienen om den herkauwers van het 

noodige gras te voorzien. Alleen erlangde de inrichting 

ten jare 1866 door aankoop een stuk grond en een 

steenen pakhuis benevens twee kleine houten loodsen 

tusschen de Eerste- en Tweede- Diergaardestraat, 

Verfraaiïngen bleven niet achter. Daartoe behoorden 

het oprichten van een jakkenstal en het plaatsen 

van parkietenvluchten in 1865, het bouwen van een 

nieuwen kameel- en dromedarisstal in 1868 en het 

van een rotsgebouw, door Baum uit 

1867 aangevangen, in 

optrekken 

Müllheim a/Rhein, dat in 

1869 werd voltooid. 

Den 27 Sept. 1866 nam de Heer Martin zijn 

ontslag als Directeur en werd den 15 Jan. 1867 door 

den Heer A. A. van Bemmelen uit Leiden vervangen. 

Het getal vreemden die in de tuinen toegang 

erlangden, heeft jaarlijks van 20,000 tot meer 

dan 30,000 beloopen. Vreemdelingen verkrijgen 

entrée tegen betaling van 50 cents, handwerkslieden 

en dienstboden uit de Gemeente gedurende den 

kermistijd tegen 25 cents. 

Concerten zijn gehouden sedert den 23 September 

1858, den dag waarop het societeitslokaal het eerst 

voor de bezoekers werd ontsloten. 

Frankfurt a/M. zag ten jare 1858 de opening 

van Duitschland’s tweeden zoölogischen tuin. De 

vereeniging die zich had gevormd om dezen Garten 

tot stand te brengen, ving haar arbeid aan met een 

tuin voor den tijd van 10 jaren te huren. Zij verkreeg 

op deze wijze een terrein ten noordwesten der stad, 

aan den weg naar Bockenheim. Bij den verblijdenden 

opgang die de inrichting maakte, was die ruimte 

spoedig te beperkt. Later kwam de Magistraat het 

onder anderen door een 

renteloos kapitaal van 20,000 gulden. Inzonderheid 

Genootschap te hulp, 

heeft het Genootschap zich verdienstelijk gemaakt, 

door een tijdschrift in maandelijksche afleveringen 

het licht te doen zien, dat onder den titel van 

der Zoülogischen Garten belangrijke berichten omtrent 

de zoölogie, voornamlijk met betrekking tot het 

verplegen, aanfokken en verzamelen van dieren 

mededeelt. In 1860 onder de redactie van Dr. Weiland 

aangevangen, is dit Zeitschrift für Beobachtung, 

Pflege und Zucht der Thiere, vervolgens door 

Dr. Bruch en later door Dr. Noll voortgezet. 

Behalve een groot aantal zoogdieren en vogelen, 

bevat de tuin ook visschen, zoo in aquaria 

als in inrichtingen voor kunstmatige vischteelt. 

Vreemdelingen betalen 30 kreuzer voor den toegang 

tot den tuin, waar eene muziekkapel drie malen ’s weeks, 

woensdag, zaturdag en zondag, concerten geeft, 

In het jaar 1860 werd de Zoölogische Garten 

van Cöln (Keulen) geopend, die eveneens spoedig 

heerlijk ontwikkeld, nu reeds een 

onder de wetenschappelijke instellingen der bloeiende 

stad inneemt, Wil Keulen tot de 

behoort en bij de snel toenemende 

hoogen rang 

Pruissische 

Rijnvestingen 

bevolking gedurende de laatste halve eeuw ruimte voor 

zoodanige inrichting miste, hebben de stichters naar 

een grondstuk moeten uitzien, dat, niet te dicht onder 

de wallen gelegen, gemakkelijk was te bereiken. 

De tuin is uit dien hoofde bij Nippes, op den wester 

Rijnoever aangelegd, waarheen zoowel huurrijtuigen 

als lokaalstoombooten den bezoeker in eenige minuten 

kunnen overvoeren. 

welgevestigden roem heeft de tuin te danken aan 

Een groot gedeelte van zijn 

zijn eersten Directeur Dr. Bodinus, veel aan den 

warmen zin van eenige aanzienlijke Rijnlanders, die 

door milde giften ruimschoots hebben bijgedragen om 

dezen Garten tot een der toonbeelden voor dergelijke 

inrichtingen te verheffen. Vreemdelingen die den 

tuin bezoeken, betalen daarvoor eene entrée van 10 

silbergroschen gedurende de werkdagen, doch slechts 

de helft van dit bedrag des zondags. 

De Jardin Zoologigue d'acclimatation te Paris 

(Parijs) werd den Oden October 1860 geopend 

door een in 1854 gevormd genootschap, dat 

zijne zittingen in de Rue de Lille hield en zich 

door de uitgave van een voortreffelijk Bulletin 

onderscheidde. Eene leening had de vereeniging de 

noodige gelden bezorgd om haar heerlijk doel te 

bereiken, terwijl een geschenk der stad, 21 bunders 

woud in het noorderdeel van het Bois de Boulogne, 

der stichters aanvuurde. Als hoofddoel 

beschouwd het aanfokken van al die 

den ijver 

werd steeds 

dieren, het aankweeken van al die planten, welke, 

wanneer zij in ruimen overvloed konden verkregen 

worden, voordeelen aan Frankrijk’s veeteelt, landbouw 

en nijverheid zouden verschaffen. Daarom bracht het 

Bestuur er in de eerste plaats schoone collectiën van 

allerlei zijwormen, hoenders, bergschapen en lama's 

bijeen. Vooral zorgde men voor schoone aquaria’s, te 

zamen besloten in een gebouw van 50 meters lengte. 

De broederkrijg van 1871 bracht ook hier groote 

verwoestingen te weeg. Niet alleen ten gevolge 

van het nederkomen van kogels en granaten, als wel 

omdat de toegenomen nood binnen Parijs aanleiding 

gaf om verscheidene dieren die tot voedsel konden 
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dienen, te slachten, nadat reeds anderen, uit vrees voor 

het gevaar, waren verkocht of naar elders gezonden. 

Doch met loffelijken ijver heeft de stad Parijs 

goed gemaakt wat de heffe harer bevolking 

met betrekking tot deze schoone instelling heeft 

misdreven. In het najaar van 1871 heeft die 

Magistraat eene subsidie van 180,000 francs aan 

de inrichting toegekend, om op nieuw rustig 

werkzaam te zijn aan de uitbreiding van kennis, aan 

het opsporen van nieuwe bronnen van welvaart. 

Tot de sieraden van den tuin behoort een standbeeld 

van Daubanton, Buffon's ijverigsten medearbeider. 

Het oprichten daarvan was een hulde van den kundigen 

Directeur A. Geoffroy st. Hilaire, aan een genie dat 

gedurende zijn leven maar al te vaak is miskend. 

Aanleiding tot de stichting van den zoölogischen 

tuin te Dresden, die in 1861 geopend werd, gaf 

eene societeit, welke zich drie jaren te voren als 

Verein für Hühnerzucht had gevormd. Zij verwierf | 

van de Regeering een deel van den Grossen 

Garten, ten zuiden der Pirnmaïsche-Vorstadt, onder 

voorwaarde dat zij een even groote oppervlakte van 

de naburige velden zou aankoopen. Op deze wijze zijn 

te zamen 9 bunders grond tot een schoon geheel 

gevormd, ter helfte een dicht belommerd woud, ter 

helfte een 

hebben tegen betaling van 5 silbergroschen toegang. 

vrolijk, zonnig oord. Vreemdelingen 

De dierentuin die thans onze aandacht vordert, 

is het sieraad eener stad die eerst in 1835 ontstond, 

Melbourne, in de Britsche kolonie Victoria. De 

Zoölogical Garden 1862 _dagteekent, 

munt door eene heerlijke ligging te midden van 

die _ van 

schoone heuvelen en dalen uit. De ijverige Directeur 

die den aanleg bestuurde, Dr. F. Müller, stelde zich 

inzonderheid ten taak het aanfokken van dieren uit 

Europa en Amerika, daar deze in het vervolg van tijd 

tot de het 

bijdragen. plan was te doelmatiger, 

welvaart der kolonie meest konden 

Het 

Melbourne ook eene menagerie heeft van roofdieren 

daar 

en andere woud- en woestijnbewoners, op kosten 

van het Gouvernement bijeengebracht. 

Nadat in Januari 1860 onder de leiding van Baron 

Ernst von Merck zich eene commissiete Hamburg 

had gevormd, om deze stad met eene zoölogische 

inrichting te verrijken, vond haar ontwerp zooveel 

bijval, dat zij die het iuitiatief genomen hadden, 

de den 16den 

Mei 1863 te kunnen openen. Het noodige terrein, 

bestaande uit een grondvlak van 12 bunders, buiten 

den Dammthor, was een geschenk van den Senaat. 

De rijke middelen die het Genootschap ten dienste 

voldoening smaakten, tuin den 

staan, de uitgebreide koophandel der stad, hare 

levendige scheepvaart en het veelvuldig bezoek van 

vreemdelingen hebben dezen tuin spoedig een hoogen 

| 
| 

| 
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rang verschaft. Reeds spoedig bezat deze Garten 

een zeer schoon aquarium van grootsche afmetingen, 

onder de leiding van den toenmaligen Directeur, 

Dr. A. E. Brehm, ontworpen. Vreemdelingen hebben 

toegang tegen betaling van 9 silbergroschen. 

Terwijl men te Hamburg pogingen deed om een 

zoölogischen tuin op te richten, werden te München 

stemmen aaugeheven, dat in Beieren’s hoofdstad 

eene zoo nutte instelling niet mocht ontbreken, 

Doch hoe iĳverig een voorstel in dien geest alom 

werd besproken, niemand sloeg de handen aan het 

werk, tot de koopman Benedict het stoute plan 

vormde om uit eigen middelen te volbrengen, wat 

elders door vereenigde krachten was gewrocht. In 

Juli 1863 werd deze tuin geopend, waaraan de 

verdienstelijke zoöloog Dr. Fitzinger als eerste 

Directeur werd beroepen. 

Het 

's Gravenhage stichtte in 

te 

1863 eene gaarde 
je 9 

Zoölogisch Botanisch Genootschap 

die, op de noordwestzijde van het Haagsche-Bosch, 

tegenover de Koninginnegracht, aangelegd, van alle 

Nederlandsche dierentuinen den schoonsten omtrek 

bezit. Het grondvlak dat de vereeniging erlangde, is 

ongeveer 2} bunder groot, terwijl het societeitsgebouw, 

in den smaak opgetrokken van dat hetwelk in 1858 te 

Rotterdam werd gebouwd, boven het gestelde voorbeeld 

schoonheid Verschillen 

Commissarissen en den Directeur Dr. R. T. Maitland in 

1870 en een deficit op het budget van 1872 bedreigden 

den tuin in den laatsten tijd met kwijning, zoo niet met 

ondergang. Doch de krachtige stem der aandeelhouders 

in uitmunt. tusschen 

en leden, die willig hunne jaarlijksche bijdragen 

verhoogden, hebben dien ondergang, nu weinige weken 

geleden, verhoed. Op de concerten die hier verscheidene 

malen ’sjaars worden gegeven, speelt de beroemde 

kapel der grenadiers en jagers. 

Vreemdelingen erlangen toegang tegen betaling van 

50 cents. 

koninklijke 

De Jardin dAcclimatation te Liège (Luik), 

dagteekent 1864. Op 

regteroever der Maas aangelegd, wordt deze tuin 

deels door de rivier, deels door een openbaar park, 

deels door de Rue de Boverie bepaald. Het 

schoonste deel strekt zich langs drie met elkander 

zijne opening van den 

verbonden vijvers uit. 

Evenals te Luik, werd de diergaarde te Moskou 

in 1864 voor het eerst ontsloten Doch hare oppervlakte 

heeft een veel wijderen omtrek, hare inkomsten 

laten veel grootere aankoopen toe. Intusschen vordert 

ook het klimaat grootere kosten. De tuin, die de 

stichting is eener dierlievende vereeniging, heeft 

van Keizer Alexander IL belangrijke geschenken 

bekomen. Die Vorst stond daarvoor af den vijver 



van Presnia, in het midden der stad, eene som van 

10,000 zilveren roebels en eene belangrijke jaarlijksche 

bijdrage. Een rijk burger volgde ’s Vorsten voorbeeld 

en gaf 20,000 zilveren roebels, terwijl velen zijner 

stadgenooten in denzelfden geest handelden. 

De stichting van den Zoölogischen tuin te 

Hannover dankt deze stad aan het Naturkistorische 

Gesellschaft. van de 

Stedelijke Regering tot verwezenlijking van haar plan 

een deel der Ellenriede, een schoon woud ten oosten 

der stad. Daar dit bosch door zwaar geboomte uitmunt, 

is het niet te verwonderen, dat de tuin dicht 

belommerd is, en de vriend van schaduw er bij 

Deze vereeniging ontving 

voorkeur vertoeft. Het societeitsgebouw en andere 

hoofdwerken zijn van den architect Lüer. De dag der 

opening was 4 April 1865. Tot de fraaiste deelen 

behooren de rotspartij, het beerenpark en de galerij der 

roofdieren, waarin den leeuwen, tijgers en andere 

dieren eene ruimte is geschonken, welke hun schaars 

elders wordt geboden. De entréeprijs voor vreemdelingen 

isafwisselend naarmate der dag dien men daartoe kiest. 

Garten te 

Breslau vond op den 10 Juli 1865 plaats. Ook 

De opening van den Zoölogischen 

hier is het terrein een geschenk van den Magistraat, 

waaraan te grooter waarde moet gehecht worden, 

wijl het op den schilderachtigen rechteroever van 

den Oderstroom (in de nabuurschap der Passbrücke) 

gelegen is. Daar het Gesellschaft dat de stichting tot 

stand bracht, nog naburige gronden heeft aangekocht, 

bezit de Garten eene grondvlakte van ruim 411 

bunder. Het schoonste sieraad van den tuin is zijne 

waterpartij. Deze kronkelt van het oosten naar het 

westen den ganschen aanleg door, erlangt door middel 

eener sluis uit de Oder toevoer en kan het overtollige 

water naar de Alte-Oder laten afstroomen. Merkwaardig 

is de inrichting van een Putterverkauf-Bude, 

wordt, dat bezoekers die zoo 

gaarne den dieren eenige versnapering medebrengen, 

goed voedsel geven en daarbij de noodige aanwijzingen 

erlangen. De tuin te danken aan de 

kennis en ijver van zijn eersten Directeur F. Schlegel. 

waardoor verkregen 

heeft veel 

De Thiergarten te Carlsruhe werd mede in 

1865 voor het eerst door zijne stichters ontsloten. 

Rijk aan verschillende diersoorten is de inrichting 

niet, doch de aanleg is het schoone Baden waardig. 

Het jaar 1865 was ook dat waarin de zoölogische 

tuin te Batavia werd geopend, in de eerste plaats 

voor hen, die door inschrijvingen den aanleg hadden 

mogelijk gemaakt. De tuin ligt binnen den omtrek der 

voorstad Menting, in de nabuurschap van het station 

Parapattan van den Buitenzorgschen-spoorweg. Het 

getal der leden is aan groote wisselingen onderworpen, 

zoo door vertrek als sterfte. Van de oprichters die elk 
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één of meer aandeelen, groot f 250, hadden genomen, 

werden in Juli 1871 nog 50 onder de leden geteld, 

terwijl 14 leden sinds 1866, 21 sinds 1867, 26 sedert 

1868, 45 sinds 1869, 70 sinds 1870 en 59 sinds 

L Januari 1871 zich bij hen hadden aangesloten. 

Het bezoek van vreemdelingen bragt gedurende 

het laatste boekjaar f 930,90 op. De gaarde bevat 

zoowel dieren uit de tropische gewesten als uit 

andere noordelijke streken. Vele 

belangrijke exemplaren zijn geschenken. In het 

boekjaar 30 Juli 1870—30 Juni 1871 werden op 

deze wijze verkregen een olifant, drie tijgerkatten, een 

orang-oetan, vele kleinere apen, een wild varken, 

twee suikerbeeren, een luiaard, een civetkat, twee 

alligators, herten en een groot aantal 

vogels. Later ontving de tuin nog eenige zeldzame 

dieren 

Europa en 

eenige 

ten geschenke van den Siameschen Koning 

Somdet Fra Faramends Sjidalor Korn, ter herinnering 

aan zijne ontvangst aldaar. Gezellige bijeenkomsten 

zijn zeer in den smaak der leden en worden door 

muziekuitvoeringen opgeluisterd. Een verzoek aan 

den Gouverneur-Generaal om een kunstvuurwerk 

binnen den tuin af te steken, werd, zooals licht 

te denken is, geweigerd. 

De zoölogische tuin te Pest, de eerste in Hongarije, 

is ten jare 1566 geopend. Aan het hoofd der inrichting 

bekwam men een man van beproefde ervaring, 

Dr. Fitzinger, denzelfde die bij de stichting van de 

Münchener diergaarde zoo groote diensten bewees. 

Eene schoone taak is voor de in 1869 geopenden 

zoölogischen tuin te Torino (Turijn) weggelegd. 

Trouwens het heerlijke klimaat der Povalei is 

bijzonder geschikt om aan dieren uit tropische 

gewesten een langdurig verblijf in Europa te 

verzekeren. Daarbij moet de naijver der Ltaliaansche 

steden tot eene mededinging aansporen, die voor de 

wetenschap niet dan voordeelig kan zijn. 

Enkele zoölogische tuinen die naar het voorbeeld 

van die te Londen en Amsterdam door vereenigingen 

zijn gesticht, hebben de 

verbonden, niet te boven kunnen 

Die te Marseille, welke in 1855 werd 

geopend, bezweek in 1865, die te Wien (Weenen), 

welke in 1863 tot stand kwam, in 1870. 

Daarentegen _ zijn 

bezwaren aan de 

instandhouding 

komen. 

dierenvrienden in andere 

hoofdsteden werkzaam, om nieuwe inrichtingen het 

aanzijn te geven. Te Kiöbenhavn (Kopenhagen), 

Bern, Basel, Zürich, Genève, enz. heeft men 

daartoe vereenigingen gevormd. 

Blaakt bij het toenemen dezer inrichtingen een 

edele wedijver om voortdurend elkanders pogingen 

te ondersteunen, zoo zal haar bloei het kenmerk 

dragen dat eendracht macht maakt. 

| 
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Wanneer men im de onafzienbare rij der dieren 

van de meest volmaakten tot de minder volmaakten 

afdaalt, volgen de vogels onmiddellijk op de zoogdieren. 

Zij vormen. even als deze, miet slechts eene bijzondere 

klasse van het Dierenrijk, maar deze klasse maakt 

bovendien een veel meer afgesloten geheel wit dan 

eenige andere, hare grenzen zijn veel duidelijker bepaald, 

en zij kan dus veel maauwkeuriger omschreven 

worden. Het is derhalve zeer gemakkelijk eenen vogel 

te herkennen; zelfs. de leek zal deze dieren dadelijk 

van alle overige kunnen onderscheiden: ja. een kind 

weet dat een vogel een met vederen bedekt 

Is, en dit is imderdaad toereikende, om den »vogel” 

im het algemeen te kenschetsen. Elk een weet 

bovendien, dat de voorste ledematen der vogels tot 

vleugels gevormd, dat wil zeggen, gelijk de staart, 

van pennen of vederen voorzien zijn, en dat hunne 

kaken, in plaats van met tanden, met eene hoornachtige 

scheede bedekt zijn, en bek genoemd worden. 

De vogels hebben rood en warm bloed, even als 

de zoogdieren, en ademen als deze de dampkringslucht 

in door middel van longen; maar zij leggen eijeren, en 

hunne beenderen zijn grootendeels hol en met lucht 

gevuld. 

De mensch wordt door de vogels meer aangetrokken 

dan door de overige dieren: velen bekoren hem door 

hunne fraaie of schitterende kleuren, of hij schept 

genoegen in hunnen aangenamen zang: overal en in 

dier 

aanzienhijken getale verspreid, en grootendeels het 

daelieht miet schuuwende. zijn zij het voornamelijk, die 

leven verleenen aan de vrije natuur; daar er onder 

hen geene versiftige soorten worden aangetroffen. en 

zij in het algemeen niet van wapenen voorzien zijn, die 

den mensch den dood kunnen berokkenen, boezemen 

zij geene vrees in: hunne zeden en wijze van nestelen 

bieden tallooze en merkwaardige verscheidenheden 

aan, die jong en oud met genoegen opsporen; huune 

eieren vermaken door kleur, vorm en smaak: bij 

of im het huis gebrasgt, hinderen de vogels den mensch 

niet door onaangename lucht of het verspreiden van 

lastige insekten; hunne verstandelijke vermogens zijn 

genoegzaam ontwikkeld om het verkeer tusschen hen 

en den mensch gaande te houden, en de meesten 

toonen geene andere schuwheid dan die der vrees. 

en legeen in gevangenschap die zelfs geheel of 

gedeeltelijk af. 

Ofschoon de algemeene grondvorm der geheele 

klasse in elke soort van vogel dadelijk te herkennen 

is, bieden zij onderling viettemin eene onbegrijpelijke 

weniete der merkwaardieste verscheidenheden aan. m 

gestalte, grootte, kleur, stemgeluid en levenswijze. Even 

als bij alle levende wezens, zijn deze verscheidenheden 

gewijzigd volgens de rol, die elke soort im de natuur 

te vervullen heeft, of bepaald naar de streek. die 

haar ter woonplaats is aangewezen. _ Sommige 

vormen van vogels, zoo als b. v. de roofvogels. zijn 



derhalve over alle deelen der aarde verspreid, terwijl 

vele anderen, zoo als b.v. de struizen, pengoeins, 

tot bepaalde streken van den aardbol beperkt zijn. 

De poollanden zijn arm aan landvogels, daarentegen 

rijk aan zeevogels, en ofschoon in deze streken het 

getal soorten niet zeer groot is, en de meeste dezer 

soorten op gelijke breedte rondom den geheelen 

aardbol wonen, zoo wordt dit gemis vergoed, door 

dat zij meestal gezellig leven en in een buitengewoon 

groot getal individus. voorkomen. Im de gematigde 

streken van het noordelijk halfrond beginnen de vormen 

en soorten van de oude wereld, vergeleken met die 

van Amerika, hoe zuidelijker hoe meer uit een te 

loopen; in de heete gewesten is dit verschil nog 

nieuwe grooter, te meer daar er eene menigte 

en eigene vormen en soorten bijkomen, en in de 

gematigde streken van het zuidelijk halfrond is de 

verspreidingskring van vele vormen, en vooral van de 

meeste soorten van landvogels, zoo buitengewoon 

beperkt, dat men dikwijls van het eene eilandje tot 

het andere, zelfs op de kortste afstanden. ten dezen 

opzigte allerlei afwijkingen waarneemt. 

De stelselmatige verdeeling der vogels heeft, even 

als die van de overige dierklassen, hare eigenaardige 

moeijelijkheden. Het is waar, dat velen, zoo als de 

roof-, _klim-, hoender-, struis-, stelt- en zwem vogels, 

gemakkelijk tot afdeelingen, orden genoemd, vereenigd 

kunnen worden, en dat elke dezer orden ook een 

nagenoeg afgesloten geheel vormt; maar dit is niet 

altijd het geval met de overige vogels, die men veelal 

tot een geheel onder den naam van roestvogels 

(hetgeen eigenlijk zitvogels beteekent) zamenvat. 

| 
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DEROO OG IEES: 

RASP ASCHENS: 

De 

meesten hunner van het vleesch der hoogere dieren 

roofvogels worden zoo genoemd, omdat de 

leven. Zij zijn derhalve met sterkere wapens uitgerust 

dan de overige vogels, en het zijn ook deze wapens, 

te weten, de bek en pooten, die hen voornamelijk 

De bek tot dit 

gekromd, puntig en bij uitstek gevormd om hunnen 

kenmerken. IS einde dik, sterk 

buit te verscheuren; de pooten, stevig en van groote 

kromme nagels voorzien, zijn bijzonder geschikt om 

den but te grijpen en vast te houden. 

Onder hunne eigenschappen behoort ook, dat de 

wortel van den bek met eene naakte huid, washuid 

genoemd, bekleed is. Zij hebben nooit minder dan 

twaalf en slechts zeldzaam veertien pennen aan den 

staart. Hunne teenen zijn altijd vier in getal, en 

drie van deze zijn steeds naar voren gerigt. terwijl 

de achterteen of duim in eene lijn met den middeuteen 

loopt. Hun vleesch heeft eenen _walgelijken reuk 

DA NE 

INKORG 

De uilvogels, die men ook nacht-roofvogels noemt, 

onderscheiden zich voornamelijk van de overige 

roofvogels: door dat hun achterteen een weinig 

hooger geplaatst is dan de drie voorteenen en de 

buitenteen geheel zijdwaarts of zelfs een weinig 

achterwaarts gekeerd worden kan; door hunne zachte 

vederen; door hunne groote, min of meer naar voren 

gerigte oogen; door eene veelal ruime ooropening; door 

dat het geziet door eenen, uit kleine gekrulde vederen 

zamengestelden krans omgeven is; door hunnen 

dikken kop en zeer korten bek; door het gebrek 

aan eenen eigenlijken krop; door hunne nachtelijke 

levenswijze, en velen ook door hunne, tot op de teenen 

met vederen bedekte voetwortels. Ofschoon nu het 

een en ander dezer kenmerken, met uitzondering van 

het eerst opgegevene, ook bij sommige dag-roofvogels 

voorkomt, verkrijgen de uilvogels toch doorgaans, door 

het geheel dezer hoedanigheden . eene zoo eigenaardige 

plysionomie, dat het niet moeijelijk valt, hen op den 

eersten blik te herkennen. 

leven De uilvogels eten zeldzaam krengen, en 

en onaangenamen smaak. De wijfjes der roofvogels 

zijn steeds, somtijds aanzienlijk, grooter en krachtiger 

dan de mannetjes. 

Bij het buit 

roofvogels de onverteerbare deelen, zoo als vederen 

verslinden van hunnen slikken de 

en haren, in kleinere of erootere hoeveelheid, te 

gelijker tijd met het vleeseh in, werpen deze deelen 

echter later, in den vorm van balletjes, door den bek 

wederom wit: deze esewoonte, ook aan vele andere 

vogels eigen, behoort onder de vereischten tot het 

in stand houden hunner gezondheid. Zij telen slechts 

het 

getal der eijeren is niet aanzienlijk, en de jongen zijn 

eens in het jaar voort. Hun nest is eenvoudig: 

in den beginne, even als die van de hoender-, stelt- en 

watervogels, met dons bekleed. 

Men kan de roofvogels onder drie groote afdeelingen 

brengen, te weten: die der UILVOGELS, VALKVOGELS 

en GIERVOGELS, 

NOG LES: 

UiAS ES 

voornamelijk van zoogdieren, vogels of ook insekten, 

die zij zelve vangen en, indien de grootte van den buit 

het niet belet, in hun geheel inslikken. enige soorten 

maken ook jagt op visschen of kruipende dieren. De 

meesten gaan bij nachttijd op roof uit ; maar sommigen 

zien over dag even goed als hij nacht en bepalen hunne 

jaettogten miet tot de schemering of den nachttijd. 

Door hun voortreffelijk geziet en gehoor zijn zij in 

staat gesteld hunnen buit met gemak te ontdekken: 

zij kunnen hem ongemerkt naderen, doordien hunne 

vluet, uit hoofde der zachtheid van de vederen, zonder 

gedruisch geschiedt; en hunne pooten zijn, door 

stevigheid en de scherpheid der nagels, bijzonder 

geschikt den buit oogenblikkelijk te vatten en zoo 

vast te houden, dat hij niet meer ontsnappen kan. 

De 

van 

uilen nestelen in holle boomen, onder de daken 

gebouwen, in rotsholen of zelfs op den grond. 

en leggen witte, min of meer den kogelvorm naderende 

eijeren. Zij zijn over den geheelen aardbol verspreid. 

De 

die 

meesten, met uitzondering der groote soorten, 

aan het wild nadeel toebrengen, zijn, daar zij 



zieh voornamelijk met muizen of insekten voeden, als 

nuttige dieren te beschouwen. 

Men merkt bij vele uilvogels, aan weerszijde van 

den bovenkop, een uit zes tot acht langere vederen 

gevormd pluimpje. ooren of horens genoemd, op, 

terwijl dit bij alle overige soorten ten eenenmale 

ontbreekt. Dit zoo gemakkelijk waar te nemen kenmerk 

geeft als van zelf de verdeeling der uilvogels in twee 

onder-aftleelingen aan. te weten: die der ooruilen en 

die der katuilen. 

DRE MORO PRA MNERERN 

ORDE 

Zoo als wij reeds vermeld hebben, bevat het groote 

geslacht, of indien men wil, de fiunilie der ooruilen 

alle soorten wier kop van een paar oorpluimpjes 

voorzien is. Men heeft deze pluimpjes ook met horens 

vergeleken, en deze uilen derhalve horenuilen genoemd. 

De ooruilen zijn allen veel meer naar eenen en 

denzelfden erondvorm gemaakt dan de overige uilen, 

en er komen onder hen, zoo als dit bij deze plaats 

heeft, 

staart 

geene soorten voor met eenen verlengden 

en een klein geziet, of in andere woorden, 

soorten, die, als het ware, den overgang maken tot 

de dae-roofvogels. 

Het getal der soorten, die ruime ooropeningen 

hebben, is zeer klein. Kenige dezer, de RANSUILEN, 

zijn gekenmerkt door hare eroote oorpluimpjes. 

Hiertoe behoort de gewone Oorwil, Otus vulgaris. 

veelal ransuil, of ook eenvoudig horenuil genoemd. 

De geheele lengte dezer soort bedraagt ongeveer een 

en een vierden voet. Hare pooten met de teenen zijn 

geheel ruig, dat is te zeggen diet met min of meer 

donsachtige vederen bedekt. De oogen hebben eene 

eht oranjeroode kleur. Haar vederkleed is geelachtie 

roestkleurig, door wit afgebroken en met donkerbruine 

dwarsstrepen, terwijl elke veder langs hare schacht 

van eene zwartachtige, overlangsche streep voorzien 

is. Voor de oogen ontwaart men eene breede en lange 

De 

gematigde en warme streken van ons werelddeel, tot 

zwarte streep. — ransuil wordt in de meer 

m_het westelijk Azië, aangetroffen, en verdwaalt op 

zijne zwerftogten, gedurende het koude jaargetijde, 

tot Eevpte en andere Afrikaansche kuststreken der 

Middellandsche Zee. Ofschoon de ransuil in ons land niet 

onder de zeldzame vogels behoort, wordt hij echter, zoo 

als het schijnt, slechts in Gelderland, Noord-Braband, 

of de boschrijke streken der erens-provintiën in het 

algemeen, en slechts zeldzaam langs den duinkant, 

broedende aangetroffen. terwijl hij de bosschen der 

overige _ provintiën op zijne zwerftoeten in het 

najaar of voorjaar, hetzij eenzaam, hetzij in kleine 

gezelschappen van 4 tot 5 stuks. komt opzoeken. r gewone 

Hij houdt zich alsdan bij voorkeur in sparrebosschen 

op. De ransuil is niet schuw van aard, bij dag 

slaperige, en alsdan op eenen dikken tak, diet aan 

den stam van eenen boom, in den zwerftijd dilkcwijls 

gezellie, zelden op den grond, rustende. Hij voedt 

met muizen en andere kleme zieh _ voormmumelijk 

zoogdieren, eet mede kruipende dieren, overvalt 

kleine vogels in hunnen slaap, en behelpt zich ook 

met allerlei eroote insekten. Grootere vogels, zoo 

als b.v. patrijzen, valt hij slechts aan bij gebrek van 

ander voedsel, en wanneer zij aangeschoten, ziek of 

afgemat zijn. De ransuil schijnt, tot het opbrengen 

van zijn kroost, geen eigen nest te maken. Men 

vindt ten minste de eijeren van dezen vogel, die 3 

of veelal 4 in getal, nagenoeg kogelrond en effen 

wit zijn, in oude nesten van allerlei andere vogels, 

zoo als van kraaijen, eksters, Vlaamsche gaaijen, reigers, 

valken, duiven of zelfs van eekhorens, zonder dat de 

uil het noodie acht, aan deze nesten eenige verandering 

te 

dierentuinen, en in den onzen heeft men gelesenheid 

m Gelderland uit het 

maken. De ransuil is een gewone vogel in de 

gehad de jongen dezer soort, 

nest genomen. te zien opgroeijen. 

De ransuil wordt im het gematigde Noord-Amerika 

vervangen door eene bijsoort, Olus vulgaris Americanus, 

die zich van de onze slechts door breedere en meer 

donkere dwarsbanden schijnt te onderscheiden, en 

die ook ten opziete van hare levenswijze eu_ gewoonten 

volmaakt daarmede overeenstemt. 

Men heeft 

Zuid-Amerika eene geheel andere soort, Ofus Mericanus 

daarentegen in de heete streken van 

genoemd, die, ofschoon in grootte, en ook ten opzigte 

der kleuren, op den gewonen ransuil gelijkend, echter 

van dezen geheel afwijkt door haren zwaren bek, 

veel steviger nagels, teenen en _pooten, in het 

algemeen, door dat de vleugels korter, de oorpluimpjes 

daarentegen langer zijn, en dat de vederen der 

onderdeelen, in plaats van dwarsstrepen, slechts van 

groote overlangsche vlekken voorzien zijn. Men beweert, 

dat ook de levenswijze dezer soort weinig of niet 

afwijkt van die van onzen ransuil. Men ziet deze 

soort zelden in de diergaarden. 

Andere soorten, VELDUILEN genoemd, hebben de 

orootste overeenkomst met de ransuilen en, even als 

deze, zeer ruime ooropeningen ; maar hare oorpluimpjes 

zijn zeer kort, en ver naar voren geplaatst, en zij 

houden zich in opene streken op den gerond op. 

waar zij ook nestelen. 

De gewone Velduil, Otus brachyotus, is een weinig 

kleiner en ranker dan de ransuil; maar zijne vleugels 

zijn langer, zijne oogen zijn geel en met eenen breeden 

krine van zwarte vederen omzoomd, en het vederkleed 

is overigens min of meer rosachtig, met bruine 

vlekken, die op de onderdeelen van den vogel eene 

De 

naam. doordien hij de 

overlangsehe gedaante hebben. gewone _velduil 

verdient niet alleen dezen 

en eenige soort van veldul is, die ons 



werelddeel bewoont, maar ook omdat hu bovendien 

Men heeft 

hem namelijk in het noordelijk Azië tot Nepaul en 

China. Noord-Afrika tot Abyssmië 

aangetroffen; hij komt in vele streken van Amerika 

Hij 
zwerft in het gure jaargetijde in het rond, ten einde 

in vele andere wereldstreken voorkomt. 

Canton in in 

voor, en bewoont zelfs de Sandwich-eilanden. 

zich maar plaatsen of streken te begeven, waw hij 

toereikend voedsel kan vinden. Hij wordt alsdan in 

ons land niet zeldzaam, veelal in kleine gezelschappen. 

aangetroffen, en bij de jagt op wild, hetzij in bosch, 

veld, weiland of duin, vrij algemeen opgestooten. 

Deze soort nestelt ook, ofschoon in zeer kleinen 

getale. hier en daar in ons land, vooral in duinstreken 

of op weilanden. Zij houdt zich steeds op den grond 

op. zet zich echter somtijds op de wieken van een 

windmolen of op eenig ander verheven punt. Zij is 

niet schuw, en vliegt bij dag, wanneer zij verontrust 

wordt, somtijds op aanzienlijke afstanden en hoog in de 

lucht in het rond. Haar voedsel bestaat voormamelijk 

uit veldmuizen en allerlei groote insekten ; intusschen 

valt zij ook jonge of kleine slapende vogels aan. Zij 

nestelt tusschen het gras of tusschen kruiden, en leet 

hare 3 of 4 eijeren, die een weinig kleiner zijn dam die 

van den ransuil, op den grond, zonder een eigenlijk 

nest te maken. 

De Afrikaansche Velduil, Otus Capensis, is nog vanker 

dan onze gewone soort; hij heeft kortere vleugels, 

zijne teenen zijn slechts langs den bovenkant met 

vederen bedekt, en de grondkleur der vederen is een 

vaal en bleek bruin. Hij wordt imm de meeste streken 

van Afrika aangetroffen, en men wil zelfs. dat hij 

somtijds het zuidelijk Spanje komt bezoeken. Ofschoon 

geenszins onder de zeldzaamheden behboorend, werd 

deze soort vòòr ongeveer dertig jaren het eerst 

beschreven. 

De derde soort van velduil, Otus stygeus, is kennelijk 

aan hare geheel van vederen ontbloote vingers en aan 

haar donkerbruin met okergeel gevlekt en gemarmerd 

vederkleed. 

De donkere Velduil, Olus slygurs. 

Deze soort werd in Brazilië en op het eiland Cuba 

waargenomen. Zij behoort intusschen onder de groote 

zeldzaamheden. en ontbreekt vooralsnoe in de meeste 

verzamelingen. 

Men heeft of 

OEHOE Ss (BUBO) aan de soorten met kleine ooropeningen 

den naam van GROOTE OORUILEN 

gegeven, die echter stevig van bouw en veelal eroot 

van gestalte zijn. De meesten hebben ruige pooten 

teenen. 

Tot 

Duitschers »Uhu” of »Schuhu’ genoemd wordt. Deze 

en 

deze behoort de Bubo maximus, die door de 

benamine van Oekoe. ontleend aan het stemgeluid van 

De 

de familie 

den vogel, werd ook bij ons ingevoerd. oehoe 

behoort onder de grootste soorten van 

der uilen. Hij bereikt eene lengte van twee voet, 

waarvan de staart ruim een derde gedeelte mneemt. 

terwijl de vleugels nagenoeg een en een vierden voet 

lang zijn. Zijne pooten zijn tot aan de nagels digt 

met donsachtige vederen bedekt, en hij heeft vaurroode 

oogen. De vederen zijn bruinzwart gevlamd. op eenen 

grond, die gewoonlijk roestkleurig is; maar deze lichte 

tnt trekt min of meer in het witachtige, naar mate 

de voorwerpen in koudere streken leven. De oehoe is 

over het grootste gedeelte vau Europa verspreid, en komt 

ook im het koude en gematigde Azië tot Kamschatka 

voor. Im ons land wordt hij miet aangetroffen, ofschoon 

hij. nabij onze grenzen, in het Munstersche somwijlen 

voorkomt. Hij is overigens, in het algemeen, zeldzamer 

in het westelijk dan in midden- en oostelijk Europa. 

De oehoe bewoont de bosschen en wel bij voorkeur 

deeenen die rots- of bergachtige streken bedekken. 

Over dag rust hij op boomen of in rotsholen: daar 

hem echter het daglicht. zelfs dat der zon, miet zeer 

schijnt te hinderen, en hij een voorzigtige en schuwe 

vogel is, zoo laat hij zich niet gemakkelijk overvallen. 

en neemt de vlugt, zoodra hij in de verte menschen 

hoort naderen. Hij is overigens koen en moedig, en 

toont, in den gevangen staat, indien hij niet uit het 

De 

oehoe is een voor den wildstaurd zeer nadeelige vogel. 

nest is opgebragt. veel schuwheid en wildheid. 

vermits hij zich bij zijne jagten niet slechts beperkt 

tot hazen, konijnen, faisanten, patrijzen, korhoenderen, 

eenden, ganzen, enz. maar zelfs jonge reeën en kleine 

hert- en _rendierkalveren aanvalt. Bij gebrek aan 

dit meer edel voedsel, behelpt hij zich ook met 

andere vogels of zoogdieren. zoo als b. v. kraaijen. 

wezels enz. De oehoe nestelt bij voorkeur op rotsen, 

en kiest tot dit einde eene door kruiden of 

of holte. 

ruïnen of oude onbewoonde gebouwen, kiest hij tot 

struiken verborgene spleet Op eenzame 

nestelplaats soortgelijke spleten of gaten in de muren : 

en waar muurwerk of rotsen ontbreken, nestelt hij 

op den grond zelven. Het wijfje legt in al deze 

gevallen hare, naar evenredigheid kleine, witte en 

rondachtige eijeren, 2 tot 3 in getal, zonder eenig 

nest te maken, op de kale steenen of den kalen 

erond. Hij broedt intusschen ook op boomen, en 

maakt alsdan, niet al te hoog van den grond, een 



eigen, ofschoon zeer eenvoudige nest van takjes. In 

de streken door dezen vogel bewoond. is hij alom 

bekend door de nachtelijke, huiveringwekkende muziek, 

waarmede hij de wouden en gebergten, voornamelijk 

De holle, 

»poehoe,” 

gedurende den paartijd, doet weêrgalmen. 

luide en _gerekte toonen »oehoe” of 

afgewisseld door een hooger en helderklinkend »hoe,” 

en door het krijschend stemgeluid van het wijfje. 

zijn, vooral indien zij door de echo vermenigvuldigd 

en gewijzied worden, geschikt den bijgeloovigen schrik 

aan. te jagen, en hebben aanleiding gegeven tot de 

verhalen van de nachtelijke jagten der zoogenaamde 

wilde heerschaar, die zoo treffend in de opera »der 

Freischütz’ voorgesteld zijn, voorondersteld dat zij 

niet, zoo als dit veelal geschiedt, door Wranschen of 

vreemden smaak tot helsche tafereelen misvormd 

werden. De oehoe is, als een voor den wildstand 

hoogst schadelijke vogel, aan de gedurige vervolging 

der jagers blootgesteld, en wordt hierdoor, en door het 

der bosschen. het toenemen dunnen of witroeijen 

der bevolking, het opvangen dezer vogels voor de 

diergaarden, waar zij zelden ontbreken, van jaar tot 

Jaar zeldzamer. Bovendien werd hij, althans in vroegere 

tijden, bij verscheidene jagtbedrijven gebruikt, en 

men zoeht tot dit einde zijne nesten op, ten einde 

Dit 

geschiedde vooral met het doel om dezen vovel bij 

de jongen er uit te halen en op te voeden. 

de valkerij, bij de vlugt op den koningswouw, of voor 

de zoogenaamde kraaijenhut te bezigen. 

De kraaijenhut levert een hoogst vermakelijk 

jagtbedrijf op, te meer daar men het gedurende het 

geheele jaar kan uitoefenen. Tot hare plaatsing kiest 

men _duin-, of andere, het liefst oneffene, opene en 

eenzame gronden, waar zich roofvogels en kraaijen 

gewoonlijk vertoonen. De hut zelve plaatst men veelal 

onder den grond in een heuveltje, en het mansdiepe. 

met planken of steenen omkleede gat, waaruit zij 

in dit 

planken gesloten, die wederom met eene dikke laac 

geval bestaat, wordt ook van boven met 

aarde of zand bedekt worden. Onder het dak maakt 

De Kraaijenhut. 

meu eenige openingen van ongeveer een _halven 

vierkanten voet grootte, en de deur der hut plaatst 

Men 

eene dergelijke hut op de vlakte onder den grond 

men tegenover deze schietgaten. kan ook 

maken, hetgeen echter in lage moerassige eronden 

niet wel doenlijk is. Bovendien is het gebleken, dat 

eene geheel vrijgebouwde hut, welke men min of meer 

met heesters maskeert, vooral wanneer zij tegen de 

helling van eenen heuvel geplaatst wordt. nagenoeg 

even goed aan het doel beantwoordt, als de geheel 

onder den grond verborgen schuilplaats van den jager. 

Tot zitplaats van den tammen oehoe neemt men 

eenen paal van 3 tot 4 voet hoogte, van boven met 

eene ijzeren kram, ten einde de riemen te kunnen 

vastbinden, waarmede de pooten van den oehoe 

moeten voorzien zijn. Deze paal werd in vroegere 

tijden op den top der hut bevestigd; het is echter 

beter, hem op 10 tot 15 pas afstand tegenover de 

nn 



schietgaten in den grond te rammen, ten einde uit 

de verschillende bewegingen van den oehoe dadelijk 

te kunnen waarnemen, of er vogels op hem af komen 

en van welke soort zij zijn. Indien men de hut uiet 

in de nabijheid van eenen enkelen, vrij staanden boom 

(dien men echter zoo snoeijen moet, dat hij niet digt 

met takken en loof is) kan plaatsen, plant men op 

30 tot 

doode boomen im den grond. De schutters, die dit 

10 pas afstand van de hut eenen of eenige 

jagtbedrijf willen uitoefenen, wachten, in de hut 

verborgen, totdat de gebaren van den oehoe de 

nadering van roofvogels, raven, kraaijen of eksters, 

te kennen geven, of totdat zij vogels op hem zien 

Deze te 

vliegen, op hem te stooten, of zich op de naburige 

af komen. laten niet na, om den oehoe 

boomen te zetten, en zich op de eene of andere wijze 

aan het vuur der jagers bloot te stellen. Ofschoon 

nu de vogels bij deze gelegenheid niets om het vuren 

geven, al zien zij hunne doode of gewonde kameraden 

op den grond vallen, zoo moet men niettemin 

allerlei in acht nemen, om in alle opzigten te slagen. 

Het dat 

vermijde; men moet zich zelfs wachten, het vooreinde 

Is miet toereikend, men luidruchtieheid 

van den geweerloop, hoe weinig ook, buiten de 

schietgaten te steken, vermits bij het minste, hetgeen 
. * 

de aanwezigheid van den mensch verraadt, de vogels 

de vlugt nemen. Het moeijelijkste van dit jagtbedrijf 

is _intusschen de kennis der wijze, hoe zich elke 

soort van vogel tegenover den oehoe gedraaet. Er 

zijn, wel is waar, vele vogels, zooals b. v. de 

kraaijen, eksters, valken, wouwen en _buizerden, die 

de oehoe toereikend bezig houdt. om den jager een 

gemakkelijk schot te verschaffen; bij andere daarentegen 

moet men de eerste de beste gunstige kans voor een 

schot waarnemen. De arenden, de havik en de sperwer 

b.v. sehijnen weinig om den oehoe te geven, en 

indien zij zich bij de kraaijenhut vertoonen, is het 

alleen om zich een poosje op den naburieen boom 

te zetten, den oehoe te bekijken en spoedig wederom 

weg te vliegen. De kuikendieven gaan eveneens den 

oehoe dikwijls voorbij. of bepalen zich een of eenige 

keeren om hem heen te draaien en te vertrekken, 

de te De 

daarentegen, ofschoon hij niet gaat roesten, is, wegens 

zonder zich op boomen zetten. veldul 

zijne tamelijk langzame vlugt en zijn hardnekkig 

stooten op den oehoe, gemakkelijk bij de kraaijenhut 

te schieten. De oehoe, dien men tot dit jagt-bedrijf 

gebruikt, moet jong uit het nest genomen en in de 

gevangenschap groot gebragt zijn, want oud gevangen 

oehoes zijn te koppig en wild om behoorlijk getemd 

te kunnen worden. Men kan ook, in plaats van eenen 

levenden oehoe, een opgezet voorwerp van deze of 

gebruiken. eenige andere groote soort van uil 

enige uitheemsche soorten van groote ooruilen 

vertoonen in het algemeen veel overeenkomst met 

onzen oehoe, maar zij zijn een weinig kleiner en 

minder gevlekt. Onder deze behooren de oehoe van 

Zuid-Afrika. Bubo Capensis, en de eewone oehoe van 

Hindostan, Bubo Bengalensis, van welke beide soorten 

diergaarden somtijds levende voorwerpen voor de 

gevoerd worden. Eerstgenoemde soort leet, volgens 

Le Vaillant, hare 3 eieren in een, uit takjes. mos 

en drooge bladeren vervaardigd en in rotsholen geplaatst 

nest. 

Eene soort, de Oehoe mel korte ooren, Bubo ascalaphus, 

Is merkwaardig door dat hare oorpluimpjes aanzienlijk 

korter zijn dan bij de overige soorten. Zij heeft 

overigens, behalve de meer roodbruinachtige grondkleur 

van haar vederkleed, veel overeenkomst met den 

oehoe van Hindostan. Zij wordt in Eevpte en andere 

streken van Noord-Afrika, en zelfs in de zuidelijke 

gedeelten van Europa aangetroffen, en ofschoon zij 

van tijd tot tijd in onze diergaarden te zien is, 

behoort zij niettemin ouder de vrij zeldzame soorten. 

Sommige groote soorten vallen in het oog door 

de, veelal grijs- of witachtige, golvende dwarsstreepjes 

van haar vederkleed. Eene dezer, Bubo lacteus, wordt 

in het heete Afrika, van Kafferland tot Abyssinië en 

Seneeambië, aangetroffen. De andere. Bubo Orientalis. 

komt op Java voor, en beide worden somtijds levend 

De 

hehtschuw: zij houdt zieh over dag bij voorkeur in de 

naar Kuropa gebraet. Javasche soort is zeer 

sombere Tek-bosschen op, waar men haar gemakkelijk 

kan naderen en vermeesteren. Bij maneschijn ziet men 

haar dikwijls in de nabijheid der dorpen, waar zij 

de gezellig op de tamarinde- en Indische vijgeboomen 

overnachtende rijstvogels overvalt en verslindt. 

In Amerika leeft een groote oehoe, Bubo Virginianus, 

wiens onderdeelen van donkere dwarsbanden voorzien 

zijn, en die een zwarten, naar evenredigheid zeer zwaren 

heeft. 

voorwerpen van deze soort onderling dikwijls aanzienlijke 

snavel Intussechen toonen de verschillende 

afwijkingen in grootte en ook in kleur, en het is 

dat Noordsche 

voorwerpen, die overigens veelal zeer donker van kleur 

vooral opmerkelijk, er onder de 

zijn, enkele aangetroffen worden, wier grondtint sterk 

m het witachtige trekt. Van deze beide verscheidenheden 

heeft 

zien. De eroote Amerikaansche oehoe wordt van het 

dit 

In Noord-Amerika houdt hij zich bij 

men in onzen dierentuin voorwerpen kunnen 

hooge noorden van werelddeel tot Patagonië 

aangetroffen. 

voorkeur in de groote sparrebosschen op. die op 

moerassige plaatsen groeien. Zijn stemgeluid is niet 

minder vreesverwekkend dan dat van onzen oehoe. 

Het is een standvogel, die zieh over dag im de bosschen 

schuil houdt, en slechts bij nachttijd op roof uitgaat. 

Zijn voedsel bestaat in hazen. eekhorens, ratten, muizen. 

patrijzen en andere kleinere vogels. Hij nadert ook 

de hoeven, ten einde slapende kippen te overmeesteren. 

Deze soort plaatst haar nest tusschen de takken van 

hooge boomen: het is van takjes zamengesteld, die 

met drooge bladeren en eenige veren beleed worden. 

in getale, weinig klemer damn De eieren, 4 zijn 

kippeneijeren, en wit als deze, maar nagenoeg kogelrond. 



houdt zich deze soort over dag 1m het 

loof der 

In Guvana 

dhete 

savanna’s bedekken. Ook hier verlaat zij bij nachttijd 

boomen op. welke de oasen van de 

hare schuilplaats, om jagt te maken op agoetis of 

andere kleine zoogdieren. In Peru schijnt zij tot de 

met bosschen bedekte hooge bergstreken beperkt te 

zijn. Zij is zoo hiehtschuw, dat men haar bij dag 

gemakkelijk naderen en met stokslagen dooden kan. 

In Brazilië wordt zij algemeen in de groote bosschen 

aangetroffen. en vervangt aldaar de plaats van onzen 

oehoe, met welken vogel zij ook in hare leefwijze 

overeenstemt. 

Er zijn ook verscheidene soorten van oehoe’s, die 

met geheel de grootte bereiken der reeds opgenoemde 

soorten. ofschoon hare vleugels ongeveer eenen voet 

lang zijn. 

De merkwaardieste en zeldzaamste van deze is de 

oehoe der Philippijnsche eitanden. Bubo Philippensis. IJ 

\ \ 

Bubo Philippensis. 

Deze soort. wier bek, teenen en nagels buitengewoon 

stevie zijn, heeft naakte teenen en is ros met zwarte 

vlekken. Zij schijnt onder de zeer zeldzame vogels te 

behooren, vermits er tot nog toe slechts eenige 

opgezette voorwerpen naar Europa gebraet werden. 

In Afrika heeft men niet minder dan vier soorten 

vaar oehoe’s van middelmatige erootte waargenomen. 

Onder deze is de Budo maculosus van Zuid-Afrika de 

meest algemeen bekende. De grondkleur van zijn 

vederkleed trekt veelal in het grijsachtige, en hij 

wordt van tijd tot tijd levend in de diergaarden 

gezien. Dit is ook het geval met Bubo cinerascens van 

Abyssmië, die een weinig erooter is dan voornoemde 

Kaapsche soort. wier grondkleur bleeker en op de 

bovendeelen met fijnere dwarslijnen gestreept is. Zeer 
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zeldzaam zijn Bubo fascrolalus en tLencostielns, berde van 

de Goudkust, laatstegenoemde rank van gestalte met een 

tamelijk kleinen kop en een weinig meer dan gewoonlijk 

verlengden staart. De fraaiste soort van deze oehoe’s 

Bubo 

en andere streken van het 

van middelbare erootte is de vlinder-Oekhoe, 

eristalus, van Suriname 

heete Amerika. Hij heeft zeer lange oorpluimpjes. 

en de fijne schakering zijner kleuren doet aan de 

kleurverdeeling van sommige bruine nachtvlinders 

denken. 

Men heeft ook eene soort van oehoe, Bubo leucolis, 

die de kleine oovuilen naauwelijks in grootte overtreft, 

echter den bek en de pooten veel steviger heeft. 

Zij is bovendien zeer kennelijk aan hare lichte eu 

bleeke tinten. Deze kleine soort wordt in Abyssinië, 

Kordofan, aan de Goudkust en in Senegambië 

aangetroffen. 

Er zijn eindelijk oehoe’s, die van alle overige soorten 

en zelfs van alle ooruilen afwijken, door dat hunne 

pooten. van de hak afwaarts, geheel van vederen 

ontbloot en met een net van schubben bekleed zijn. 

Opmerkelijk is de bijzonderheid, dat de soorten met 

dit kenmerk, ofschoon 3 im getal, slechts in Oost-Indië 

schijnen thuis te behooren. De meest algemeen bekende 

soort van deze naaktpootige oehoes Is de Ketoepa 

van Java. Bubo Jaraneusis. 

Bubo Jaranensis. De Ketoepa. 

De ketoepa bereikt meer dan een en een halven voet 

lengte. De grondkleur van zijn vederkleed is een fraai 

roestgeel, hetgeen met zwarte vlekken afgezet is. Hij 

is miet zeldzaam in de verzamelingen. en wordt ook 

somwijlen levend in de diergaarden gezien. Hij houdt 

zich dae schuil over m het diste loof der groote 

boomen. en kiest bij voorkeur degenen die enkel 
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tusschen het hooge gras der moerassige vlakten staan. 

heeft 

kerkhoven te planten. Eene andere soort, Budo flavipes, 

of die de Javaan de gewoonte rondom de 

bewoont Nepaul. Zij heeft zeer veel overeenkomst 

met de ketoepa van Java, maar hare nagels zijn geel, 

en zij is aanmerkelijk grooter. De derde soort. B750 

het 

komt, heeft eene lichtere en meer in het grijze 

Ceylanensis, die ook van vasteland van Indië 

trekkende grondkleur, en hare onderdeelen zijn met 

fijne rosse dwarslijnen gestreept. 

Dr KLEINE OORUILEN, scores, hebben, even als de 

oehoe’s, eene kleine ooropening,. en gelijken ook 

in het algemeen op deze vogels: maar zij zijn allen 

naar evenredigheid klein van gestalte, en hun bek, 

zoo als ook hunne pooten, veel minder stevig. Zij 

worden in de heete en warme luchtstreken van alle 

werelddeelen aangetroffen, en de soorten hebben 

dikwerf onderling zooveel overeenkomst. dat het zeer 

moeielijk valt, haar te bepalen en naauwkeurig en 

behoorlijk te kenschetsen. 

De meest bekende dezer soorten is de Scops zorca, 

die men veelal eenvoudig de kleine Oorvil noemt. Hij 

is niet zwaarder dan een zwarte lijster, maar zijn 

kop is dikker en de staart korter. De grondkleur 

zijner vederen is grijs. hetgeen door roestbruin en wit 

afgebroken en van donkere, overlangsche vlekken en 

dwarse, gegolfde lijnen voorzien is. De kleine ooruil 

bewoont het warme Europa, komt echter ook in het 

zuidelijk Engeland voor. Men heeft hem mede aar: de 

oevers der beneden-Wolga en in Svrië aangetroffen. 

Hij houdt zich min of meer uitshuitend op rotsige 

plaatsen, vooral in het geberete, op, zwerft echter in 

den winter in het rond en begeeft zich alsdan veelal 

uee meer zuidelijke en warme streken. Zijn voedsel 

bestaat voornamelijk imm insekten, zooals torren en 

sprinkhanen; imntusschen vangt hij ook muizen. Daar 

hij allerlei potsierlijke gebaren maakt, en zeer mak 

wordt, zoo is hij in de gevangenschap een zeer 

onderhoudende vogel. De oorpluimpjes, die hij slechts 

van tijd tot tijd oprigt, liggen gewoonlijk plat aan 

den kop gedrukt. In den paartijd laten zij des avonds 

geregeld hunne stem hooren. die uit verscheidene, 

niet onaangename, doffe en fluitende toonen bestaat. 

Hij nestelt in boomholen, zelfs in tuinen. en legt 4 

tot 5 witte. naar evenredigheid zeer groote, rondachtige 

Voor de dierentuinen kan levende eieren. mer 

voorwerpen van deze soort uit Zwitserland en Italië 

verkrijgen. — In midden-Azië tot Japan, en in Afrika 

treft men kleine ooruilen aan. die de erootste 

overeenkomst met onzen kleinen ooruil vertoonen. 

maar standvastig meer afgeronde vleugels hebben. De 

Aziatische bijsoort, Scops zorca Asiatiens, die Nepaul 

en Japan bewoont. heeft den voet tot boven de teenen 

kaal: de Afrikaansche, Scops zorca Africanus. is kleiner 

dan die van Europa en Azië. 

Men treft in Amerika en Azië, zelfs in het vijfde 

werelddeel. noe verscheidene andere soorten van kleine 

ooruilen aan. die min of meer overeenkomst hebben 

met den onzen, maar meestensleels een. wemig grooter 

zijn. Een van deze, Scops Manadeusis. bewoont Celebes. 

Eene andere, Seops magicus. werd op de eilanden 

Sumbawa, Amboina, Batjan. Ternate en Halmahera 

waargenomen: nog eene andere, Scops semitorgues. in 

Nepaul en Japan. De plaats van laatstgenoemde soort 

wordt op de drie groote Sunda-eilanden. Java. Sumatra 

en Borneo, vervangen door eene eenigzins kleinere 

en meer donker gekleurde soort. Scops voetula. die 

men, op Java, bij avondtijd, in opene streken. dik werf 

p kleine verhevenheden ziet zitten. om krekels en 

dergelijke insekten te vangen. Eene kleine. rosse 

soort, met zwarte, driehoekige en pijlvormige vlekken. 

Scops mantis, wordt op Sumatra en Borneo. eene zeer 

donkerkleurige, Scops Novae-Zeelandiae, op Nieuw Zeeland 

gevonden. De gewone soort van het heete Amerika 

wordt Acops Brasiliensis genoemd. Zij houdt zich in 

digte bosschen op, voedt zich met muizen. kleine 

vogels en kruipende dieren, is niet schuw en kan het 

daglicht veel beter verdragen dan de kleine ooruil 

van ons werelddeel. De soort van Noord-Amerika. 

Scops asto, heeft den gezigtskring en de oorpluimpjes 

van aanmerkelijke grootte, en de grondkleur van haar 

vederkleed is nu eens bruin met wit afgebroken. 

dan eens ros. Zij heeft in hare levenswijze veel 3 I 
overige soorten. en wordt overeenkomst met de 

somtijds levend naar Enropa egebrast. 

KSA INU EN) 

SRDERAIGHES: 

De benaming van katuil wordt gewoonlijk door 

ops volk, zonder eene vaste bepaling. op allerlei soorten 

van uilen toegepast. Intusschen is het wenschelijk dezen 

naam te gebruiken in tegenoverstelling van dieu van 

ooruil, of, met andere woorden. daaronder te beerijpen 

alle soorten van uilen, wier kop niet van oorpluimpjes 

voorzien is. De soorten. tot het geslacht der katuilen 

behoorende, zijn veel talrijker dan die van het geslacht 

der ooruilen; zij bieden ook onderling meer 

verscheidenheden. en vormen eene rij van soorten. 

waarvan de laatsten, in gedaante en levenswijze, eene 

m het oog vallende toenadering tot de valkvogels 

vertoonen. 

De soorten. die het meest den grondvorm der uilen 

vertegenwoordigen. kan men onder den algemeenen 

naam van KERKUILEN begrijpen. Zij worden gekenmerkt 

door “haren zeer grooten gezietskring van eene 

hartvormige gedaante, en door buitengewoon groote 

ooropeningen. Hare vleugels zijn lang en reiken in 

den korten. aan het einde vierkanten de rust over 

staart heen. Deze uilen worden in alle werelddeelen 

aangetroffen. en men kan zieh van hen een denkbeeld 



vormen door onzen gewonen Kerkuil, Slriv flammea, een 

vogel, die miet slechts in ons land en in het geheele 

gematigde en warme Europa thuis behoort, maar 

vok over alle andere werelddeelen verspreid is, ofschoon 

hij. in sommige streken, min of meer standvastige, 

Mar vallende weinig in het oog afwijkingen 

aanbiedt. Onze gewone kerkuil is een vogel van 

ruim een en een vierden voet lengte, met zwarte 

vogen, eenen witachtigen snavel, en tamelijk hooge 

voeten, die naar onderen, gelijk de teenen, met 

borstelachtige vedertjes bedekt zijn. Zijn vederkleed 

Is rosachtig, nu eens donker, dan licht of nagenoeg 

witachtig: op de bovendeelen grijs gemarmerd, met 

witte, door zwart omzoomde vlekjes, op de onderdeelen 

veelal met vonde zwarte vlekjes. Het is wegens zijne 

rosse kleur, dat men aan dezen vogel ook den naam 

van _oranje-uil heeft gegeven; terwijl hij kerk- of 

torenuil genoemd wordt, omdat hij zich bij voorkeur 

op hooge gebouwen ophoudt en aldaar ook nestelt. 

Somtijds kiest hij ook hooge duiventillen tot zijn 

verblijf, en bekreunt zich even weinig om het in- en 

uitvliegen der duiven, als om het slaan en luiden 

der klokken, wanneer hij in torens huisvest. Op 

deze plaatsen vindt men in eenen hoek of achter 

besehotten, op een hoopje puin of molm, de 3 of 

witte eieren van dezen uil. Zijn voedsel bestaat 

voornamelijk in muizen en kleine vogels, die hij op 

zijne nachtelijke toeten vangt. Over dag slaapt hij 

op zijne nestelplaatsen, die hem ook tot winterverblijf 

dienen; want de kerkuil is een standvogel, en slechts 

de jongen, die in den winter rondzwerven, schijnen 

ook dikwijls hunne _daarust in het lommer van 

hooge boomen te nemen. Bij het rondvlieeen laat 

bij dikwijls zijn heesch en krijschend stemgeluid hooren. 

Daar bj onder de gewone vogels behoort en weldra 

aan de gevangenschap went, zoo wordt hij in alle 

diergaarden levend aangetroffen; intusschen is het 

noodig, hem steeds van water te voorzien, vermits 

hij aan drinken behoefte heeft en zich gaarne baadt. 

Oost-Indië en 

veelal een weinig kleiner dan de onze, de haarvedertjes 

De gewone kerkuil van Australië is 

van zijne voeten en teenen zijn minder diet geplaatst, 

en de grondkleur van zijn vederkleed trekt sterker 

in het zilverwitte. Op Java treft men hem menigvuldie 

aan op lava-beddingen, en langs de kust, op hoopen van 

kalkrotsen _ der steenpolypen of op de naburiee 

eilandjes: hij voedt zich aldaar veel met hagedissen 

en kikvorschen of zelfs met de vledermuizen. die de 

menigvuldige spleten of holen van deze soort van 

plaatsen tot schuilplaats kiezen. De Amerikaansche 

kerkuil heeft steviger voeten en teenen dan de onze, 

en is in het algemeen een weinig grooter, vooral de 

voorwerpen. die Noord- en Middel-Amerika bewonen. — 

Zuid-Afrika, naast onzen Opmerkelijk is het, dat in 

gewonen kerkuil, noe eene andere soort voorkomt, 

Sri Copensis genoemd, die veel hooger op de pooten, 

Hetzelfde heeft en eenigzins anders geteekend is. 

plaats op het vasteland van Indië, waar eveneens 

met den gewonen kerkuil eene soort voorkomt met 

lange pooten, wier kleurverdeeling echter veel meer 

leeft 

afbeelding van dit 

overeenkomst met die van onze soort. De 

onderstaande dier kan tevens 

dienen om zich een begrip te vormen van de gestalte 

der kerkuilen in het algemeen. 

De hoogpootige Kerkuil van Oost-Indië. 

Sri candida. 

treft 

kerkuil, eene andere soort aan, die veel steviger van 

In Australië meu, behalve onzen gewonen 

maaksel, een weinig grooter en fraaijer geteekend is. Zij 

wordt Sri personala cenoemd. Gould verhaalt van dezen 

vogel, dat hij in geheel Australië, met uitzondering 

der noordkust, aangetroffen wordt. In 

Van 

door 

Diemensland wordt _ zijne plaats vervangen 

eene soort, Are castanops, die voornamelijk 

afwijkt door hare aanzienlijker grootte en eenigzius 

gewijziede teekening der kleuren. Zij bewoont de 

uitgestrekte bosschen, die de vlakten van dit eiland 

omzoomen. Hier schuilt zij over daa in de holen der 

groote, maar niet zeer lommerrijke eucalyptus-boomen. 

en vliegt bij avond- en nachttijd over de vlakten, om 

kleine zoogdieren, zooals buidel en kangoeroe-ratteu 

te vangen, die in deze streken zeer menigvuldie zijn. 

Eene andere soort van Australië, S/rie tenebricosa, 

onderscheidt zich van alle overige door hare zwartachtige. 

met witte, ronde vlekjes als bezaaide grondkleur. Hare 

klaauwen zijn buitengewoon stevig, en zij schijnt 

minder algemeen te zijn dan de overige soorten. 

Men geeft den naam van BOSCHUILEN, ULU LA, aan 

de soorten met eenen erooten, min of meer vonden 

gezietskring. De ruimte der ooropening biedt bij 

Tasmanië of 



deze vogels, naar gelang der soorten, aanmerkelijke 

verschillen aan. 

Bij sommige kleine soorten is deze ooropening zeer 

ruim. Eene dezer, Ulula funerea, heeft in grootte en 

kleurverdeeling in het algemeen overeenkomst met 

ons steenuiltje. van °t welk zij echter, behalve door de 

groote ooropening, zeer onderscheiden is door hare tot 

aan de nagels diet met donsachtige vederen bekleede 

pooten, en doordien het vederkleed der jongen eene 

zwartachtige kleur heeft. Zij wordt in vele streken 

van het koude en gematiede Europa, en zelfs in het 

westelijke Siberië en in Eevpte aangetroften, behoort 

echter onder de vrij zeldzame soorten, en werd in 

ons land noe niet waargenomen. Zij houdt zich bij 

voorkeur in de _sparrewouden. _ voornamelijk in 

bergachtige streken op, zwerft in het koude jaargetijde 

in kleinere bosschen en in tuinen in het rond, en 

voedt zieh met kleine vogels, muizen, torren en andere 

Men de tot, 3 

rondachtige eijeren in boomholen, eenvoudig op den 

groote insekten. vindt hare witte, 

molm liggend. Zij wordt in de gevangenschap zeer 

mak. In Noord-Amerika wordt hare plaats vervangen 

door eene kleinere soort. Ulula acadica, wier bek 

zwart in plaats van geelachtig is. Fene andere, 

zeer zeldzame Amerikaansche soort, Ulla Harrisi. 

die in Colombië aangetroffen wordt, heeft klemere 

ooropeningen, hare bovendeelen zijn roodachtig bruin, 

de onderdeelen en hals roestgeel. 

Eenige groote soorten, met vrij ruime ooropeningen 

en ruige pooten, hebben een min of meer verlengden 

staart. De grootste van deze en een der grootste 

uilen in het algemeen is de Baarduil, Ulula cinerea. 

Zij is bovendien gemakkelijk te herkennen aan hare 

korte teenen en kleme oogen, even als aan haren zeer 

ontwikkelden gezigtskring, maar klemen snavel, Hare 

bovendeelen zijn bruin, hetgeen met witte, dwarse 

zig-zag-lijnen als gemarmerd is. Op de onderdeelen 

ontwaart men zoodanige bruine zig-zag-lijnen op eenen 

witten grond, die bovendien door groote bruime, 

overlangsche vlekken afgebroken is. Deze groote en 

zeldzame soort, die meer dan twee voet lenete bereikt, 

heeft hare woonplaats in de binnen den Noordpoolcirkel 

gelegen landen, of in hunne nabijheid, en zij verdwaalt 

slechts zelden in meer zuidelijk gelegen streken, zooals 

hb. v. het overige Scandinavië of Noord-Duitschland. 

Daar zij in schaarsch- of onbewoonde streken huisvest, 

is zij ook in het geheel niet schuw. Haar voornaamste 

voedsel schijnt wit allerlei knaagdieren, vooral muizen, 

en uit vogels te bestaan; zij eet echter ook gaarne 

visch. Zij nestelt in de toppen van hooge boomen. 

In den gevangen staat behoort deze soort onder de 

zeldzaamheden. — Eene andere soort, die noe veene twee 

voet lengte bereikt en S{rir Uralensis genoemd wordt, 

heeft eenen sterk afgeronden, nagenver wiegevormigen 

staart. Hare kleuren doen aan die van den baarduil 

denken, maar de onderdeelen en vooral het eeziet 

zijn van dwarsstreepjes ontbloot, en zij heeft bruime 
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oogen. terwijl die van den baarduil geel zijn. Zij 

bewoont Scandinavië, het westelijk Siberië, en komt 

in Europa westelijk tot Polen en Oostenrijk voor. 

De bosschen, waarin zij over dag schuilt, verlaat zij 

bij avondtijd, om haren buit te gaan opzoeken, die 

in allerlei kleine zoogdieren en vogels bestaat. Daar 

zij voornamelijk de patrijzen en korhoenders aanvalt, 

zoo is zij een voor den wildstand zeer madeelige 

vogel. Zij nestelt in rotsen. Hare plaats wordt in 

Japan vervangen door eene, eemigzins kleinere en meer 

donker gekleurde bijsoort, UZula fuscescens genoemd. 

In Noord-Amerika wordt zij daarentegen door eene 

andere soort, Ulula nebulosa, vertegenwoordigd, die 

zeer kennelijk is door dat de vederen, van hare keel 

tot aan den buik, voorzien zijn van afwisselende. 

bruine en witachtige, tamelijk breede dwarsbanden. Zij 

behoort in haar geboorteland onder de vrij algemeene 

soorten. Zij vliegt ook bij dagtijd in het rond. Zij 

maakt haar ruw nest op boomen, en legt telkens 

witte eijeren. Haar voedsel bestaat voornamelijk 

uit muizen en kleme vogels; intusschen valt zij ook 

patrijzen, kippen en jonge konijnen aan. 

Andere soorten, grootendeels van middelmatige 

grootte, hebben ook middelmatige ooropeningen en 

haar tamelijk korte staart is aan zijn einde nagenoeg 

vierkant. Deze onder-afdeeling is in ons werelddeel 

vertegenwoordigd door den gewonen Bosehvil, Ulula 

aluco, die ongeveer een en een vierden voet lengte heeft, 

en wiens grondkleur bij sommige voorwerpen in het 

grijze, bij andere in het rosse trekt. In ons land 

schijnt hij tot Gelderland en eenige andere nabij 

gelegene streken beperkt te zijn. Hij houdt zich in 

bosschen op, is zeer hehtschuw, maakt zich bij het 

zitten dik als een bal, en heeft een ver klinkend, dof 

stemgeluid. Tot voedsel verstrekken hem muizen en 

andere kleme zoogdieren, kleime slapende vogels, 

hagedissen, kikvorschen en insekten; maar hij valt 

ook patrijzen, duiven en jonge hazen en konijnen aan. 

Het wijfje legt hare 3 tot 4 eijeren veelal op blooten 

houtmolm, im boomholen. Deze vogel wordt in de 

gevangenschap weldra mak, en daar hij niet zeldzaam 

is, treft men hem algemeen levend in de diergaarden 

aan. Im Zuid-Afrika heeft men eene kleinere soort, Ulula 

Woodfordit donkerbruin vederkleed genaamd, wier 

van witte, met zwart gezoomde, dwarse vlekken 

De 

Zylophila, 

is. voorzien gewone boschuil van Zuid-Amerika, 

Ulula het veel 

overeenkomst met den onzen, maar hij heeft aan den kop. 

vertoont in aleemeen 

den hals en de borst zwartachtige en rosse dwarsbanden. 

Overigens leven in dit gewest noe andere boschuilen, 

Ulula 

hare zwarte, op alle deelen van witte, dwarse lijnen 

van welke de soort, lineata genaamd, door 

voorziene kleur zeer in het oog valt. Zij wordt in 

Brazilië en Suriname aangetroffen, doch is vrij zeldzaam. 

Verscheidene andere soorten, die in het algemeen 

de hebben van gedaante onzen _boschuil, wijken 

daar van af door hare steviger klaauwen. Eene dezer, 



Ulula torguata, \s donker roodachtig bruin. maar het 

voorhoofd, eene streep boven de oogen en een kraag 

aan den hals zijn wit, en de onderdeelen. van den 

krop afwaarts. vertoonen eene licht okergele kleur. 

Zij bereikt anderhalven voet lengte, wordt in het 

heete Amerika aangetroffen, en houdt zich aldaar in 

digte bosschen op, die zij intusschen bij avondtijd 

verlaat, ten einde boven het water rond te vliegen 

en haren buit te bespieden. Zij kruipt ook langs de 

oevers der rivieren om krabben te vangen. Im Brazilië 

heeft men eene soort. Ulula pulsalrie, die een weinig 

grooter en lichter van kleur is dan de voorgaande. 

en merkwaardig door hare stem, die aan het 

geluid voortgebraet door het kloppen met eenen 

zwaren hamer doet denken. _ Zij houdt zich op 

moerassige plaatsen op. Eene zeer groote soort, U/ula 

mdrani, wordt in Nepaul aangetroffen. Eenige andere 

Aziatische _ soorten zijn merkwaardig door hare 

aangename kleuren. Eene dezer, Ulula seloputo, van 

ongeveer anderhalven voet lengte. komt van Java. 

Zij heeft eenen zwarten snavel. De bovendeelen 

van den vogel en de krop zijn fraai bruin met 

witte vlekjes, de onderdeelen wit met bruine en 

rosse dwarslijnen. Even groot, maar nog fraaijer van 

kleur is Ulula Sinensis van het vasteland van Indië. 

Zij heeft den bovenkop en nek hoog ros, met witte, 

door bruin gezoomde vlekken; de rue, vleugels en 

staart zijn bruin, met witte, dwarse vlekken als 

gemarmerd; de onderdeelen rosachtig wit, met brume 

dwarslijnen, die op den krop door bruine, overlangsche 

vlekken vervangen worden. Eene kleinere soort van 

Java en Sumatra, de Rost-uil, Uluta badia, behoort 

onder de zeldzaamste van alle wilen. Hare geheele 

lenste bedraagt omstreeks eenen voet; en haar 

vederkleed heeft eene fraaie, van onderen lichte, 

rosse kleur, die op den gezigtskring en den bovenkop 

in het witachtig rosé trekt, en op alle deelen met 

ronde, zwarte vlekjes bedekt is. Er is hoegenaamd 

niets over de levenswijze van dezen zeldzamen vogel 

bekend, en het zou te wenschen zijn, dat hieromtrent 

uasporingen wierden gedaan, en er voorwerpen in 

grooteren getale naar Europa wierden gezonden, dan 

tot nog toe is geschied. 

Aan de Goudkust wordt een miet minder zeldzame 

en ook im andere opzigten merkwaardige uil aangetroffen. 

die naar zijnen ontdekker, den heer Pel, Ulu/a Peli 

genoemd werd. 

Het is eene groote soort. die zich van alle 

overige _ katuilen onderscheidt door hare geheel 

naakte en met een met van kleine schubben bedekte 

voeten en teenen. Deze vogel bereikt nagenoer twee 

voet lengte. Zijne pooten, teenen en nagels zijn 

buitengewoon stevie. De erondkleur van het vederkleed 

is een hoog roestgeel, hetgeen op de bovendeelen van 

bruine dwarsbandjes voorzien is, terwijl de onderdeelen 

hiehter en met kleme zwarte vlekken versierd zijn. 

De heer Pel kon slechts één voorwerp van dezen uil 

meester worden. hetwelk hij aan de met boomgewas 

begroeide oevers van de Boutry-rivier schoot. en 

wiens maag met overblijfselen van visch gevuld 

was. Sedert heeft men ook een levend voorwerp 

te Londen aangebrast. 

De Pel-Uil. Ulula Peli. 

Het getal der wilen zonder oorpluimpjes. die naauwe 

ooropeningen en eenen naar evenredigheid kleinen 

gezietskring hebben, is groot, wordt echter in ons 

werelddeel slechts door twee soorten vertegenwoordigd. 

van welke ons steenuiltje de meest algemeen bekende 

is. Men kan al deze vogels onder den geslachtsnaam 

van STEENUILEN, NOCTUA, zamenvatten. 

Sommige Aziatische soorten zijn gekenmerkt door 

dat hare teenen slechts met enkele zeer stevige. 

borstelachtige vederen bedekt zijn. De meesten dezer 

overtreffen ons steenuiltje een weinig mm grootte. De 

gewone soort. Noetwa Mirsuta, bewoont het vasteland 

van Indië en Ceylon. maar zij wordt op Borneo, de 

Phulippijnsche eilanden en in Japan door bijsoorten 

vervangen. die in elk dezer landen standvastige 

afwijkingen vertoonen. Eene andere soort, met bleeker 

bruine tinten, Noctua guteruhi, komt van Timor. Bij 

Noctua squampila van Timor trekt de grondkleur sterk 

in het rosse. 

De soorten. die min of meer met ons steenuiltje 

overeenstemmen, hebben de teenen van tamelijk ruim: 

geplaatste haarvedertjes voorzien. Als voorbeeld van 

deze onder-afdeeline kan ons Steenuillje, Noctua veterum. 

dienen. dat ongeveer drie vierden voet lengte bereikt. 

E 



Het is op de bovendeelen grijsachtig bruin met witte 

druppelvlekken, op de onderdeelen witachtig met 

bruine vlekken. Deze kleine uil is im het geheele 

het 

Europa eene gewone soort, en behoort ook in ons 

gematigde en een groot gedeelte van koude 

land geenszins onder de zeldzaamheden. Zijne stem 

bestaat uit verscheidene geluiden, onder welke dat 

van »poepoe” het meest gehoord, en waarnaar deze 

vogel veelal ook poepuil genoemd wordt. Ofschoon 

men hem bij dag somtijds in het rond ziet fladderen, 

en hij het daglicht niet bijzonder schijnt te schuwen, 

zit hij gewoonlijk gedurende dezen tijd in boomholen 

of op boomtakken te slapen. Overigens huisvest hij 

ook gaarne in oude gebouwen, oud muurwerk. op 

Op 

deze plaatsen of in boomholen legt het wijfje hare 

torens of zelfs in de gaten van steile hellingen. 

2 tot 4 eijeren op eenige takjes, stroohalmen of 

molm. Hij eet muizen, kleine vogels en insekten. 

In het koude jaargetijde zwerft hij in het rond, 

nadert de woningen, en slaat zijn verblijf dikwijls 

in tuinen op. Im de gevangenschap wordt hij zeer 

mak. Het steenuiltje bezigt men op vele plaatsen. 

het Italië, het 

menievuldie is, tot de vangst van kleine vogels. Het 

vooral im noordelijk waar zeer 

is aldaar onder den naam van »ivetta” bekend, en 

wordt tot voornoemd doel jong uit het nest gehaald 

en opgevoed. Bij de vogelvangst bevestigt men het 

op den grond, en plaatst in het rond lokvogels in 

kooijen met lijmstokken. Zoodra zich kleimme vogels in 

de buurt vertoonen, trekt men uit eene schuilplaats 

aan een lans touw, hetwelk aan den poot van den uil 

gebonden is: deze springt dien ten gevolge in de 

hoogte en maakt allerlei potsierlijke gebaren, waardoor 

de vogels verleid worden, zich in de nabijheid van 

dit tooneel te begeven, en dan aan de lijmstokken blijven 

hangen. Het is opmerkelijk dat ons steenuiltje in het 

zuidelijk Europa vervangen wordt door eene bijsoort, 

Noetva _veterum _ Meridionalis, die daarvan slechts 

onderscheiden is door bleekere tinten en door dat zij 

een weinig klemer is. Deze bijsoort wordt ook in 

noordelijk Afrika en in Azië tot aan de beneden- Wolga 

en Nepaul aangetroffen. Dit is ook het uiltje, hetwelk 

men, als zinnebeeld van “het peinzen, aan den voet 

der beelden van Minerva nagebootst ziet. In de 

meeste streken van Amerika, met uitzondering der 

koude gedeelten, wordt een uiltje aangetroffen, hetwelk 

in grootte en kleur veel overeenkomst toont met 

ons steenuiltje, maar veel hooger op de pooten is. 

Deze soort, de Molen-uil, Noetua cunieularia, eenoemd, 

houdt zich in vlakke streken op, en is merkwaardig 

door dat zij haar verblijf in onderaardsche holen opslaat, 

en tot dit einde, in Noord-Amerika, de holen kiest, 

die door zekere knaagdieren, Spermophilus Indovicianns 

genoemd, in den grond geeraven worden. Deze uiltjes 

vliegen dikwijls over dag in het rond en voeden zich 

voornamelijk met sprinkhanen en andere insekten. 

In Zuid-Amerika heeft andere men verscheidene 

soorten. die zich im het algemeen aan het steenuiltje 

aansluiten, maar kleiner zijn. Zij leven in de bosschen. 

De 

$razilië, 

kleinste dezer soorten is Noetva minutissima van 

die niet grooter is dan eene musch. — 

Oost-Indië brenet verscheidene kleine soorten voort. 

wier kop en veelal ook alle bovendeelen met lichte, 

De 

Noetua eastanoptera, die op de bovendeelen roodbruin en 7 l 

dwarse strepen versierd zijn. Javasche soort. 

slechts op den kop van dwarsstreepjes voorzien is, 

bereikt miet geheel de erootte van ons steenuiltje. — 

Bij andere soorten is de staart eenigzins verlengd. 

De meeste dezer hebben de teenen met vrij enkelstaande 

haarvedertjes bedekt. Eene kleine soort, omstreeks 

zoo groot als een leeuwerik, Avctua perlata, komt van 

Afrika. Australië 

voet lengte, en hare kleuren trekken in het rosse. 

Noctua boohook van bereikt eenen 

Zij houdt zich mm bosschen en op vlakten op, voedt 

zich voornamelijk van insekten, en legt hare 3 witte 

eijeren op molm in boomholen. Hare vlugt doet aan 

die der houtsnip. denken, en haar stemgeluid aan dat 

van den koekoek, weshalve de Europeanen dier streken 

haar koekoeks-uil noemen. Zij zet zich dikwijls op 

den erond. Im Australië treft men eene gerootere soort, 

Noetua connicens, aan, wier geziegtskring echter klemer 

is_dan gewoonlijk, en wier kleuren aan die van ons 

steenuiltje doen denken. Intusschen is deze soort 

steeds nog een derde kleiner dan de groote Australische. 

Noetua strenua, die twee voet lengte bereikt, en de 

grootste uil van dit werelddeel is. Deze vogel houdt 

zich in het lage hout op, rust over dag uit, vluet 

echter bij het minste gevaar weg, en vliegt met 

buitengewone behendigheid en schielijkheid tusschen 

boomen en rotsen door. Zijn stemgeluid is buitengewoon 

sterk en doet aan het loeijen der runderen denken. — 

Wij hebben in ons werelddeel eene zeer kleine soort, 

het Muschuillje, Noetua passerina, die miet grooter is dan 

eene musch, en tot aan -de nagels geheel ruige pooten 

heeft. Zij houdt zich gedurende den zomer in de 

groote bosschen van bergachtige streken op en komt in 

den winter slechts zelden in de nabijgelegene vlakke 

In 

aangetroffen. Het daglicht schijnt haar niet te hinderen. 

oorden. ons land werd. zij tot nog toe niet 

Zij voedt zich met muizen. kleine vogels en insekten. 

Men vindt hare 2 tot 4 rondachtige witte eijeren, op 

molm in holle boomen hegen. Im de gevangenschap 

wordt zij weldra zeer mak, en daar zij door 

hare fiere, valkachtige houdine, hare kleinheid en 

potsierlijkheid de oogen van elkeen tot zich trekt. 

op 

zeldzaamheden behoort, zoo verdient zij eene plaats 

De 

soorten. 

en hare woonplaatsen niet onder de groote 

in alle dierentuinen. — der wilen wordt 

gesloten door twee die zich door haren 

kleinen gezietskrine, hare gestalte en hare levenswijze 

meer dan alle overige aan de valkvogels aansluiten. 

Zij zijn bovendien gekenmerkt door hare, diet met 

lange, donsachtige vederen bekleede voeten en teenen, 

bewonen de koude streken en van het noordelijk 



Ee 

halfrond. Eene dezer, de Sperweruil, Noctua ulula, is 

omstreeks een en een vierden voet lang, en doet door 

hare kleurverdeeling eeniezins aan die van het oude 

sperwerwijfje denken, ofschoon haar kop van boven 

van witte vlekjes en hare schouders van witte, dwarse 

banden voorzien zijn. Zij bewoont Scandinavië, het 

koude Rusland, Siberië, en komt ook in het koude 

Noord-Amerika voor: de voorwerpen van laatstgenoemd 

werelddeel zijn intusschen eenigzins donkerder van 

kleur en hunne onderdeelen trekken in het rosachtige. 

Gedurende het koude jaargetijde begeeft zich de 

sperweruil dikwerf naar meer gematigde streken, en 

wordt alsdan van tijd tot tijd in Duitschland aangetroffen. 

In ons land werd hij daarentegen nog niet waargenomen. 

Hij houdt zieh in het hout op, zet zich gaarne op 

palen of zelfs op den grond, is zeer vlug, maar 

geenszins schuw, vliegt zeer behendig, maar veelal 

slechts op korte afstanden, draagt den staart bij het 

zitten dikwijls opgerigt en uitgebreid, en heeft een 

helder stemgeluid, hetwelk aan dat van den torenvalk 

doet pki ka ki ka ki” 

kan worden uitgedrukt. Zijn voedsel bestaat voornamelijk 

denken, en door de klanken 

uit muizen, die hij met veel behendigheid vangt en 

zelfs uit het hooge gras voor den dag weet te halen; 

intusschen maakt hij ook jaet op allerlei vogels en 

eet insekten. Hij nestelt op boomen en gebruikt tot 

dit einde bij voorkeur een oud kraaijen- of eksternest, 

waarin het wijfie hare 2 tot 3 witte eijeren legt. 

De tweede soort is de Sreeuw-uil, Noctua nyctea. 

Deze soort is zeer kennelijk aan haar wit vederkleed, 

hetwelk echter op de bovendeelen met een grooter 

of kleiner getal van grijsbruine vlekken of dwarse 

banden versierd is. Ook op borst en buik zijn dikwijls 

zoodanige, maar min of meer flaauwe banden aanwezig. 

bereikt Zij behoort onder de groote soorten, en 

nagenoeg twee voet lengte. Zij wordt in de binven of | 

nabij den poolkring gelegene streken van het noordelijk 

halfrond aangetroffen, zwerft echter gedurende het 

koude jaargetijde “in het rond, en begeeft zich in 

klein getal naar meer zuidelijk gelegene streken, in ons 

werelddeel b. v. tot Noord- en Midden-Duitschland. en 

werd zelfs verscheidene malen in ons rijk waargenomen. 

Zij houdt zich op rotsen en in bosschen op, en 

doorzwerft dikwijls de vlakten, om te gaan jagen. 

Haar voedsel bestaat in allerlei zoogdieren en vogels, 

zooals hazen, ratten, muizen en andere kmaagdieren, 

sneeuwhoenderen, boschhoenderen, patrijzen enz; zij 

eet echter ook gaarne visschen, die zij, aan de oevers 

De Nneeuwnil. Noetna nyetea. 

der rivieren en meren loerende, met hare klaauwen 

behendig uit het water weet te halen. Zij nestelt op 

rotsen en legt 2 tot 3 witte eijeren. Daar zij veelal in 

onbewoonde streken huist, zoo is zij niet schuw. 

wordt ook in de gevangenschap tamelijk mak, en 

mraakt een sieraad der diergaarden uit. 

DE MATE KRK VOG 

AEC el 

Men vat onder den algemeenen naan van valk vogels, 

accipitres, alle roofvogels zamen. die niet tot de uil- en 

siervogels behooren. Zij wijken van laatstgenoemde af 

door hunnen korten hals, die. even als de kop. met 

vederen bedekt is. en door hunne puntige nagels; 

van de wilen onderscheiden zij zich door hunne in een 

vlak hunnen geplaatste teenen, en kleineren kop, 

die slechts zeldzaam van eenen. en in dit eeval zeer 

P 1 TRSERS: 

klemmen en weimie ontwikkelden gezietskring voorzien 

is. Zij leven van allerlei dieren, die zij meestendeels 

met de klaauwen vangen; sommigen eten echter ook 

het 

eroot, uit takken vervaardigd, van binnen met zachtere 

vleesch van doode dieren. Hun nest is veelal 

stoffen belegd. en op boomen, rotsen of somtijds 

eenvoudie op den grond geplaatst. De eijeren hebben 

eene am het blaauwachtie trekkende witte kleur, die 

nnn nn 



dikwijls van bruine vlekken voorzien is. De valk vogels, die 

in alle werelddeelen aangetroffen worden en zeer talrijk 

in soorten zijn, bieden onderling velerlei afwijkingen 

aan. vertoonen zich onder de volgende en negen 

verschillende algemeene vormen of hoofdgeslachten. 

DEE VEAREEK TEN: 

BNEICLO: 

In bet dagelijksche leven wordt de benaming Valk, 

Falco, gewoonlijk mm eenen onbepaalden en uitgebreiden 

zin 

tot 

zeggen, wier bovenbek aan weêrszijde van een, zeldzaam 

gebruikt; ofschoon zij beperkt dient te worden 

de soorten met eenen getanden snavel, dat is te 

twee hoekige uitsteeksels voorzien is, die in eene 

hoekige insnede van den, aan de punt als afgehakten 

onderbek past. Zij hebben ronde neusgaten, eenen 

naakten kring om het oog, en veelal puntige vleugels, 

wier tweede slagpen in dit geval langer is dan de 

overigen. Hunne teenen en nagels zijn meestal sterk 

buit, 

die in zoogdieren en vogels, of ook imsekten bestaat, 

ontwikkeld, en stellen hen in staat. hunnen 

te vangen, hetgeen meestal in het open veld of in 

de vlugt geschiedt. Ofschoon sterk en moedig, behooren 

zij niet onder de grootste soorten van roofvogels: want 

slechts sommigen bereiken de grootte van eenen haan, 

terwijl de meesten kleiner, en eenigen zelfs niet 

grooter dan eene musch zijn. Deze vogels zijn over 

alle werelddeelen verspreid. 

Men geeft gewoonlijk den naam van JAGTVALKEN 

of EDELVALKEN aan de soorten die bij voorkeur bij 

de valkerij gebruikt worden. Zij zijn groot, stevig 

vaar _maaksel, en hunne klaauwen zijn bijzouder tot 

het grijpen van den buit geschikt. _Eenige soorten met 

puntige vleugels hebben zeer lange teenen, een staart 

die miet of weinig over de zamengevouwen vleugels 

De 

eerste plaats onder deze neemt onze gewone valk, de 

heenreikt, en eene groote zwarte knevelvlek. 

Slechtvalk, Falco communis, genoemd, in. Het mannetje 

van dezen vogel heeft ongeveer een en een vierden, 

het Het 

vederkleed is im het eerste jaar op de bovendeelen 

wijfje een en een halven voet lengte. 

bruin met wit- of rosachtige vlekjes, op de onderdeelen 

vuil witachtig met bruine, overlangsche vlekken, terwijl 

de pooten, de ooekring en de washuid eene groenachtige 

tnt In het jaar 

laatstegenoemde tint in of 

citroengeel, de bovendeelen van het vederkleed worden 

vertoonen. tweede verandert 

een min meer helder 

zwartbruin, met blaauwerijze vlekken, de onderdeelen 

rosachtig wit, met zwartbruine vlekken, die op de 

borst veelal druppelvormig, op de zijden hartvormig 

zijn. Im het derde jaar trekt de erondkleur der 

onderdeelen, vooral bij de mannetjes, in het blaauwerijze 

en de vlekken aan borst en buik vertoonen zich min 

of meer als dwarsbanden. Overigens ontmoet men bij 

sommige voorwerpen allerlei wijzigingen ten opzigte 

der kleuren van het vederkleed. Sommigen b.v. zijn 

zeer donker van kleur en het zwart van den bovenkop 

strekt de tot 

de knevelvlek. In andere gevallen, vooral wanneer 

zich uit over geheele wang aan 

zich de vogel met vette dieren, b. v. eenden. voedt, 

trekt 

enz.; en dit heeft in het algemeen meer plaats bij 

het wit der onderdeelen sterk in het rosse 

uitheemsche voorwerpen, voornamelijk bij die van 

Australië of ook Amerika. De slechtvalk is een der 

meest algemeen verbreide vogels, vermits hij in alle 

werelddeelen, met uitzondering van zuidelijk Afrika, 

aangetroffen wordt. Hij houdt zieh in bosschen, vooral 

| in rotsige, bergachtige streken op, verlaat echter, in 

koude en gematigde streken, zijne standplaats in het 

najaar, verspreidt zich, trekkende of rondzwervende. 

over allerler andere streken, en werdt in dit jaargetijde 

ook in ons land aangetroffen. Ofschoon hij miet onder de 

zeldzame vogels behoort, is hij alles behalve menievuldie, 

en wordt, als voor den wildstand zeer schadelijk, 

overal door den mensch vervoled. De slechtvalk maakt 

jagt op allerlei vogels, vooral wildsoorten, zooals bosch- 

en korhoenders, faizanten. eenden. snippen en andere 

moeras- en watervogels, en op Java op wilde hanen. 

Hij is ook bijzonder op duiven gesteld. Hij slaat zijn 

verblijf, in den winter, dikwijls op torens of andere hooge 

gebouwen van dorpen of steden op, waar deze stoute 

en koene roover echter weldra opgemerkt, en, zoo 

mogelijk, gedood wordt. Hij vliegt met groote snelheid 

en dikwijls laag langs den grond heen. Ofschoon hij 

gewoonlijk op boomen slaapt, ziet men hem over dar 

zeldzaam op deze, maar meestal op den grond zitten, 

en aldaar ook zijnen buit nuttigen, dien hij steeds 

in de vlugt vangt. Indien hij zich voedsel im overvloed 

verschaffen kan, wordt hij zoo verlekkerd, dat hij 

slechts de beste brokken van zijnen buit opeet en 

het overige liggen laat. Hij plaatst zijn nest op rotsen 

of hooge boomen, en het wijfje legt daarin 5 tot 4 

grijsachtig rosse, met bruin of rosbruin gevlekte, sterk 

afgeronde eijeren. Daar de slechtvalk bij de hooge 

valkerij op vliegend wild de meest geschikte soort is. 

zoo willen wij hier kortelijk melding maken van 

dit bedrijf, hetwelk vroeger onder den naam van 

vlugtbedrijf bekend was. _ Deze jagt, die thans 

gewoonlijk, maar ten onregte, valkenjagt genoemd 

bestaat 

ze af te rieten tot het vangen van bepaalde soorten van 

wordt, in de kunst, roofvogels te temmen. 

andere vogels of zooedieren, en er mede te jazen 

alvorens zij gevoederd zijn, of met andere woorden, 

wanneer zij honger hebben. Men gebruikt tot deze 

jagt zoowel jonge, uit het mest gehaalde en in de 

gevangenschap opgevoede voorwerpen, als oude, che 

men wild vanet. Daar laatstgenoemde steeds krachtiger 

zijn, geeft men hun de voorkeur. Het vangen der 

een zeer uitgebreiden toestel, wilde valken vereischt 

en werd vroeger ap onze heidevelden. vooral in de 



provincie Noord-Brabant op eene zeer groote schaal 

wtegeoefend. 

Om de valkenvanest met goed gevolg uit te oefenen, 

maakt men op de heide eenen, van alle zijden zorgvuldig 
' | 

met heidezoden bekleeden en overdekten. van eene deur 

en kijkgaten voorzienen kuil onder den grond, die 

groot genoeg Is om eenige menschen te kunnen bevatten. 

Op eenige passen afstand van het eene kijkgat, stapelt 

men. wederom van heidezoden, eeu of een paar half 

overdekte heuveltjes van nagenoeg manshoogte op, | 

waarop levende groote klaauwieren met eene broek. | 

die van lederen riemen voorzien is. door middel van 

deze hevestigd worden. Er worden nu op eenen afstand | 

van 130 voet drie. 60 of 70 voet van elkander 

verwijderde masten im den grond geplaatst. Van den 

top dezer masten loopt een touw tot in de hut, eu | 

m het midden van deze touwen bevestigt men, door 

middel van een dun touw: aan het eene, een levende 

duif. die echter aan den voet van den mast eene soort 

van kooi, uit heidezoden vervaardigd. tot schuilplaats 

heeft; aan het tweede. eenen miet meer bruikbaren 

levenden valk en een dik pak vederen; aan het 

derde, eene soortgelijk pak vederen met een houten 

valk. Er worden vervolgens. in het vond, elk op 

300 voet afstand van de hut, drie netten op den 

grond geplaatst. waarin de valken gevangen moeten 

worden. Deze slaenetten, die eenen halven hoepel tot 

steun hebben, kuunen. door middel van een in de 

hut loopend ijzerdraml digtgetrokken worden. Im 

het middenpunt van den erond, die het netje insluit. 

slaat men eene pin. door welke een gat geboord is, 

en door cat eat loopt wederom een touw in de hut. 

Valkenvangst op de heide 

Aan het tegenovergestelde einde van dit touw bevestict | 

men eene levende duif, die in eene soort van kooi. | 

wit zoden gemaakt, van eene zoden valdeur voorzien | 

en achter het net op den grond staande. opgesloten | 

wordt. Zoodra al deze toestellen behoorlijk in orde | 

zijn, begeeft zich de valkenier, gedurende den trektijd 

der valken, im het najaar en ook wederom in het 

voorjeur, dagelijks, voor zonsopgang. naar de heide, 

brenet de klaauwieren. den valk en de duiven op 

humme plaats, stelt de metten op. begeeft zich nu 

im de hut, en slingert van tijd tot tijd den houten 

valk met den bos vederen door zware rukken aan 

het touw waaraan zij bevestied zijn. heen en weder. | 

bij Valkenswaard. 

hetwelk, op aammerkelijken afstand gezien, den schrijn 

te weer brenet. als of een valk bezig was eene duif 

te vangen, en waarop de trekkende valken van 

ver afkomen. Zoodra dit plaats heeft. ontwaart de 

valkenier het onmiddellijk aan zijne klaauwieren. die 

door verschillende gebaren aantoonen, welke soort van 

roofvogel in aantoet is. Hij laat nu den bouten valk 

rusten, en herhaalt hetzelfde bedrijf met den levenden 

wan het tweede touw bevestieden valk. Naarmate de 

roofvogel nadert, laat hij ook dezen valk rusten, en 

brenet het derde touw 1m beweeime. ten einde de duif 

te laten fladderen. Alvorens echter de roofvogel hierop 

kan steoten, laat hij ook dit touw vallen. om der 



dut tijd te geven zich te verschuilen, terwijl hij de 

bij het net, in welks nabijheid zich de valk bevindt, 

geplaatste duif, voor den dag trekt en laat fladderen. 

De valk vangt deze duf au ommiddellijk, maar op 

hetzeifde oogenblik wordt ook de dnf met den valk. 

die haar niet loslaat, door den valkenier tot aan ck 

bovenvermelde pin getrokken, en met het slaenetje 

overdekt. De op deze wijze gevangen valk wordt 

dadelijk voorzien van eene, het geheele hoofd, met 

uitzondering van den bek, bedekkende kap, en van 

lederen voetbanden, schoenen genoemd, waaraan lange 

riemen, de veters genaamd, bevestigd zijn. De valk 

wordt vervolgens naar huis gebragt en, met de kap 

over den kop op de linker vuist van den valkenier 

zittende, door dezen, zooveel doenlijk, in het rond 

gedragen, om hem hieraan en aan de nabijheid der 

te menschen Sewennen. 

Giervalk op de vursl des valkeniers. 

Intusschen is de valk, door honger genoopt, weldra 

daartoe overgegaan, zijn voedsel uit de hand van den 

valkenier te nemen. Hij wordt nu allengs daaraan 

gewend, zijn voedsel uit de vuist des valkeniers te 

komen halen. Deze plaatst hem nu eerst in de kamer, 
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grootere afstanden, en laat hem eindelijk, steeds nuchter, 

vervolgens in het open veld, van dag tot dag 

op de soort van wild vliegen, waarop hij afgeriet 

moet worden, hem met eene duf beloonende, zoodra 

hij het wild heeft gevangen. Wanneer deze afrieting, 

hie veel geduld en maanden tijds vereischt, afgeloopen 

Is. Is de valk voor de jagt geschikt. en kan zonder 

touw aan de voeten. op vrij vliegend wild gebruikt 

worden. 

Men gebruikt bij de valkerij miet slechts de groote 

soorten van valken, zoo als den slechtvalk, den witten 

valk, den eiervalk, saker en lanner, maar ook 

sommige kleine soorten, b. v. het smelleken, en eene 

andere roofvogels, te weten de ruiepoot-arenden. den 

havik en den sperwer, ja men kan zelfs den grooten 

klaauwier voor dit bedrijf afrigten. Het spreekt ook van 

zelf, dat dit bedrijf, naar gelang der roofvogelsoorten. 

die men beziet, en het wild. dat men jaagt, veel vuldie 

gewijzigd moet worden, en verschillende genoegens 

oplevert. De jagten met den slechtvalk of de eroote 

soorten van valken op reigers en den koningswouw 

zijn intusschen degenen, die door hare omslagtigherd 

en de _erootsche tooneelen, die zij aanbieden. het 

meest In wunzien zijn, en bij uitstek onder de vorstelijke 

vermaken behooren. 

Afrigten van den valk tot de vlugt op den reiger. 

De valkerij kan. om vele redenen, miet uitgeoefend 

worden op gronden die bebouwd en van wateren 

of 

gemakkelijk overzigt of eene onbelemmerde beweeimne 

Men 

vlakke 

doorsneden zijn, allerlei andere beletselen voor 

naar alle rietingen aanbieden. kiest derhalve 

streken, eu 

De 

voor dit bedrijf onbebouwde. 

bij voorkeur heidevelden of dergelijke vlakten. 

deelnemers aan de jagt moeten , even als de valkenieren. 

te paard zijn. De reigerjagt in het groot kan alleen 

met goed gevole witgeoefend worden in de nabijheid 

van reigerbosschen, dat is te zeggen, groote bosschen 

waarin eene menigte reigers broeden, en wel in der tijd 

dat de reigers jongen hebben. Het jagtgezelschap houdt 

zich, steeds tegen den wind, op omstreeks vijf minuten 

afstand van het bosch op. terwijl zich twee valkenieren. 

elk met een valk op de vuist, nog verder buitenwaarts 

begeven, en wederom, noe aanmerkelijk verder, een 

voorpost te paard plaatsen. De jagt begint in den 

neuniddae ten 3 of 4 ure. op welken tijd de reigers. 

volgekropt smet viseh voor hunne jongen, haar hunne 

nesten terugkeeren. Zoodra de voorpost in de verte 

eenen reiger ontwaart, stijgt hij af en plaatst zich 

aan de eene of andere zijde van het paard, naar gelang 

der rietine in welke de reiger vliegt. De valkemieren 



rijden op dit teeken den reiger te gemoet, houden zich 

stil tot dat hij voorbijgevlogen is en zich op ongeveer 

honderd passen afstand verwijderd heeft, en laten nu 

eerst de valken los, hetgeen men in de taal der 

valkenieren »werpen” noemt. Ofschoon de valken in 

den beginne langs den grond en in eene zijdelingsche, 

elkaar tegenovergestelde rietine vliegen, ontwaart hen 

de reiger spoedig, en tracht, na het voedsel uitgebraakt 

te hebben, met inspanning van alle krachten, zich 

in het bosch te redden. Daar dit echter tegen den 

wind moeijelijk is, zoo keert hij plotseling om, ten 

einde, met den wind mede, wederom het vrije veld te 

zoeken. Het gevolg hiervan is, dat hij spoedig tusschen 

de valken raakt, vermits deze intusschen schroefgewijze 

opgeklommen en in de hoogte aangekomen zijn. 

Zoolang de reiger boven de valken blijven kan, en dit 

tracht hij te doen, door op zijne vlugt tevens hooger 

en hooger in de lucht te klimmen, is hij veilig voor 

aanvallen, vermits die van onderen naar boven niet 

plaats kunnen hebben. Zoodra daarentegen een der 

valken boven den reiger is gekomen, stoot hij op 

hem, reiger dezen aanval door terwijl de eene 

schielijke zwenking tracht te ontgaan. Dit verlies 

aan tijd en hoogte stelt nu ook den anderen valk 

in staat, op den reiger te stooten, en hierdoor wordt 

de eerste valk wederom in de gelegenheid gesteld, 

boven den reiger te komen en eenen nieuwen stoot 

Het je 

veelal in vollen ren, de rigting gevolgd, door den 

te _ beproeven. gtgezelschap heeft intusschen, 

reiger genomen, ten einde het grootsche schouwspel 

vaar dit vlugtbedrijf behoorlijk te kunnen genieten, 

want reiger en valken verwijderen zich dikwijls tot 

op groote afstanden, en klimmen daarbij somtijds 

lucht, dat 

De strijd heeft een einde, 

zoo hoog in de men moeite heeft hen 

met het 

zoodra het eenen der valken, hetgeen somtijds zeer 

oog te volgen. 

spoedig geschiedt, gelukt is, den reiger met de 

klaauwen te vatten. 

Indien de klaauwen van den valk eene doodelijke 

wonde geslagen hebben, stort de reiger met beide 

heeft 

gepakt. loodregt uit de lucht maar beneden; in het 

valken, want de tweede hem weldra ook 

tegenovergestelde geval geschiedt dit langzaam en in 

eene_schroeflijn, vermits de reiger zijne vleugels 

uitgebreid houdt. De valkenieren maken zich nu van den 

reiger meester, en vangen de hongerige valken, door 

middel van duiven, op welke zij zich oogenblikkelijk 

storten. Aan den reiger wordt de vrijheid geschonken, 

nadat men aan een zijner pooten een koperen plaatje 

bevestigd heeft. waarop dag, maand, jaar en de naam 

van den jagtheer ingesneden zijn. 

De valkerij op den koningswouw, Milvus regalis. 

waarbij men een levenden oehoe als lokvogel gebruikt, 

levert een even _grootsch schouwspel op als die op 

den reiger, wordt echter weinig uitgeoefend, vermits 

de koningswouw slechts enkel, en in vele streken in 

het geheel niet of hoogst zeldzaam. aangetroffen wordt. 

| 
De overige soorten van vlugtbedrijf op antilopen. 

wolven, hazen, fazanten, korhoenderen, patrijzen. 

ganzen, eenden, kraaijen, enz, leveren elk hare 

bijzondere vermakelijkheden op, zonder echter op 

grootschheid aanspraak te kunnen maken. 

Tooneel uit het 

vlugtbedrijf met den slechtvalk op den reiger. 

De kunst om met roofvogels andere dieren te vangen 

werd het eerst uitgeoefend door de volken die de eroote 

Middel-Azië 

geschikt terrein voor dit bedrijf opleveren, waar 

vlakten van bewonen, welke een zeer 

roofvogels en wild in overvloed zijn, en waar het 

moeijelijk is het wild op eene andere wijze te naderen 

ofte bekruipen. De Chinesche jaarboeken maken 

gewag van groote jagten met den valk, door den 

vorst Wen-Wang in het rijk Hunan, nagenoeg zeven 

eeuwen voor onze tijdrekening, gehouden. In ons 

werelddeel werd deze kunst blijkbaar eerst door de 

Hunnen imgevoerd, vermits men vòòr de vijfde eeuw 

van onze tijdrekening niets daarvan in eenig geschrift 

vermeld vindt. Zij wordt ook uitgeoefend in Bengalen. 

en Himdostan, in Perzië, Arabië en Noord-Afrika, en 

werd ook blijkbaar van Azië uit, in Japan en Amerika 

ingevoerd, waar zij in Mexico en Peru reeds tijdens 

de ontdekking der Nieuwe Wereld in zwang was. Lu 

Europa verkreeg zij, gedurende de kruistogten, eene 

nieuwe ontwikkeling door de aanraking der westersche 

volken met de Arabieren, die haar in den kring 

hunner met bijgeloof en geheimzinnieheid omringde 

wetenschappen hadden opgenomen. Zij kwam nu in 

ons werelddeel, bij de vorsten en den adel, steeds 

meer en meer in aanzien, werd de maetige mededinester 

van het overige jagtbedrijf, en verduisterde zelfs deze 

| 
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bedrijven onder Lodewijk NUL van Frankrijk, toen 

het In het 

vervolg, toen de uitvinding van den hagel de kleine 

zij toppunt van haren bloet bereikte. 

jagt allengs meer en meer op den voorgrond stelde, 

werd ook de valkerij steeds meer en meer beperkt, 

totdat zij, ten gevolge der groote Fransche omwenteling, 

geheel in verval geraakte, en in ons werelddeel slechts 

noe in Rusland en in Brittannië uitgeoefend werd. 

Zonder twijfel zou deze kunst grootendeels verloren 

zijn gegaan, hadden miet de valkenieren van ons land 

De 

in der daad sedert verscheidene 

haar in de stilte opgehouden. Nederlandsche 

valkenieren hadden 

eeuwen den naam van de beste der wereld te zijn. 

Zij traden dien ten gevolge dikwijls in dienst van 

buitenlandsche vorsten, huurden jaarlijks een gedeelte 

van Noorwegen, om aldaar giervalken te gaan vangen, 

haalden de op last der Deensche regering in IJsland 

dit 

dikwerf. met het verdere vervoer dezer vogels aan 

gevangen valken van eiland, en belastten zich 

andere hoven, zelfs tot Marokko. Vele andere bedrijvige 

Nederlanders hielden zich jaarlijks met de valken vangst 

bezie op de heiden van Noord-Brabant, of zelfs op 

die van Holland, Oldenbure of andere streken van 

Noord-Duitschland, en de alzoo gevangen valken werden 

naar Valkenswaard gebragt. waarheen de vreemde 

vorsten hunne valkemieren zonden, om en grooten 

valken te koopen. Onze valkeuiers rigtten tevens 

huune eigene valken af‚ met wie zij zich aan vreemde 

hoven of op de goederen van vreemde edellieden 

beeaven, om aldaar de jagten met den valk te besturen. 

Toen geheel Europa geschokt werd ten gevolge der 

groote Fransche omwenteling, konden zij hun vak slechts 

noe in het van vreemde krijgsbenden verschoonde 

Het 

Koning Lodewijk toevallig deze omstandigheid had 

Groot-Brittannië uitoefenen. was eerst toen 

vernomen, dat hij de valkerij op het Loo wederom 

deed oprigten; maar deze werd weldra, met de 

inlijving van onzen staat in het Fransche keizerrijk, 

naar Fontainebleau verplaatst, waar zij echter bij 

den val van Napoleon Leen einde nam. Onze valkenieren 

zagen zich thans op nieuw tot Groot-Brittannië beperkt. 

Intusschen werden ook op dit eiland de weinige nog 

overgeblevene reigerbosschen allengs uitgeroeid, en 

dien ten gevolge werd, in 1856, door onze valkenieren 

aan eenige Engelsche liefhebbers voorgesteld, verlof te 

vragen aan den Koning der Nederlanden, om in de 

nabijheid van het Loo, bij het groote Soerensche 

Bosch, alwaar duizende reigers broeden ,‚ met den valk 

te Dit 

vorming van eene club, onder het voorzitterschap van 

H. 

De glans en pracht, met welke zij hier uitgeoefend 

mogen jagen. voorstel had ten gevolge de 

wijlen Z. K. Prins Alexander der Nederlanden. 

werd, konden intusschen miet verhinderen, dat zij 

allengs begon te kwijnen en, uit gebrek aan deelneming, 

in 1855 werd opgeheven. Van nu af zagen zich de 

weinige noe overgeblevene valkemieren genoodzaakt , 

hunnen tijd aan andere bedrijven toe te wijden, en 

| ongetwijfeld zal, indien er niet op nieuw eene valkerij 

wordt opgerigt, met hen eene kunst uitsterven die 

duizenden jaren getrotseerd heeft en im ons land tot 
| . 

den hoogsten top van volmaaktheid opgevoerd werd. 

Van de valkerij tot de natuurlijke schiedenis | 
| … 

der edelvalken terugkeerende, moeten wij met de 

opmerking beginnen, dat onze slechtvalk mn Zuid-Afrika 

vervangen wordt door eene bijsoort, Paleo communis 

minor genoemd, die van de hoofdsoort slechts door 

Op het 

eene soort, de Schakien, Falco ruber, 

mindere grootte afwijkt. vasteland van 

Indië heeft men 

| nagenoeg even groot als onze slechtvalk, die echter. 

het 

roestrood 

in volkomen kleed, op de onderdeelen fraat 
| 

en ongevlekt is. De schahien is een bij 

‚de Indiërs voor de valkerij zeer geschatte vogel, en 

werd reeds in de zestiende eeuw, tot dit einde, aan 

de hoven van Europa gezonden. Eene klemere 

soort, Falco barbarus, mede in gebruik bij de valkerij. 

het 

somtijds iu Zuid-Europa voor te komen, en er werd 

bewoont noordelijk Afrika, schijnt echter ook 

zelfs, eenige jaren geleden, een voorwerp in ons land 

gevangen: haar nek en de grondkleur harer onderdeelen 

zijn. in het volkomen vederkleed, ros. 

Bij andere groote edelvalken is de staart een weinig 

langer dan bij den slechtvalk en de met hem verwante 

soorten: zij hebben ook eemigzins kortere teenen 

of De 

beroemdste onder deze en de grootste soort van valk 

en eene kleine onduidelijke _ knevelvlek. 

in het algemeen is de Witte valk 
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De Witte Valk. Falco candicans. 

Bij deze soort is de witte kleur, zelfs in het eerste 

kleed. min of meer heerschend, en de onderdekvederen 

|_van den staart zijn in elken leeftijd wit en ongevlekt. 

De ouden hebben eenen geelachtigen bek. De witte 

valk bewoont Kamschatka, de koude streken van 



Noord-Amerika tot aan de zuidelijke kust van Labrador 

en Groenland. Hij kort in het koude jaargetijde naar 

Island en verdwaalt somtijds, ofschoon hoogst zeldzaam, 

naar Groot-Brittannië en zelfs naar het noordelijke 

Duitschland. Het dier voedt zich voornamelijk met 

sneeuwhoenderen, komt in den winter bij de woningen, 

om duiven te rooven, broedt op rotsen, eu is niet 

schuw. De witte valk was, wegens zijne grootte, 

zijne in het oog vallende kleur en de moesjelijkheid 

om hem uit het moorden te gaan halen, een bij de 

valkerij boven alle andere gezochte vogel, ofschoon 

de slechtvalk bij het vlugtbedrijf even goede of betere 

diensten bewijst. De witte valk wordt thans slechts 

zeer zeldzaam im den gevangen staat aangetroffen. 

In het noorden komen noeg andere valken voor, even 

aroot of slechts weinig klemer dan de witte valk, 

maar min of meer in teekening en kleur afwijkende, 

vooral in het eerste kleed, hetwelk standvastig veel 

minder wit vertoont. Bovendien zijn de onderdekvederen 

van den staart steeds gevlekt, en heeft de snavel in 

elken leeftijd eene zwartblaauwe kleur. Een dezer 

valken, de eigenlijke Giervalk, Falco gyrfalco, bewoont 

de gebereten van Scandinavië, en schijnt van hier 

Hi 
is een weinig kleiner dan de witte valk, maar de 

tot aan het oostelijk Siberië verspreid te zijn. 

kleuren van zijn vederkleed doen aan die van den 

de 

valkerij zeer gezochte vogel, en onze valkenieren reisden 

slechtvalk denken. De giervalk was een voor 

vroeger jaarlijks, en in meuwere tijden, een twintigtal 

jaren geleden, twee achtereenvolgende jaren maar de 

hoogvlakten van Noorwegen, om aldaar, op dezelfile 

wijze als op onze heide, giervalken te gaan vangen. 

De oude vogels verlaten deze gebereten zelfs im 

den winter miet; de jongen daarentegen zwerven 

gedurende het konde jaargetijde in het rond of 

verhuizen zelfs maar het vasteland, waar men ze, 

onder anderen, Im onze kust- en heidestreken, ofschoon 

zeer enkel, toch nagenoeg jaarlijks aantreft. In zijn 

geboorteland voedt zieh de giervalk voornamelijk met 

speeuwhoenderen. De giervalk wordt in zuidelijk 

Groenland vervangen door eenen zeer weinig daarvan 

afwijkenden vogel, den Groenlandschen giervalk, Za/co 

gyrfaleo Groenlandieus ; intusschen is laatstgenoemde 

weinig erooter en de vederzoomen en vlekken 

Noe 

ouden 

Ger 

zijn bij de ouden Lehter en meer witachtig. 

het 

IJslandschen valk, alco gyrfalco Islandieus, die, zoo 

meer wit vertoont vederkleed van den 

als het schijnt, slechts op IJsland aangetroffen wordt, 

aldaar broedt en dit eiland in geen jaargetijde verlaat. De 

Lanner-valk, Falco lanaruus, heeft de evootte van onzen 

slechtvalk; zijne kleurverdeeling heeft daarentegen 

overeenkomst met den valk van Barbarie. Hij werd in 

Dalmatië waargenomen. De voorwerpen van Griekenland 

en Noord-Afrika, Falco Zanarius Graecus, zijn vosser 

Zuid-Afrika. 

Capensis, hebben de onderdeelen wijnrood en nagenoee 

van kleur. en die van Falco lanarius 

ongevlekt. — Im oostelijk Europa, Turkestan en 
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tot Arabië treft men den Saker, Falco 

saker, aam, die een weinig grooter en slanker is dan 

Klein-Azic 

de slechtvalk, en wiens vederkleed, met den leeftijd, 

veel minder kleurveranderingen ondergaat. — Eene 

kleinere soort van saker, Falco jugger genoemd. 

bewoont Hindostan. — Noe andere soorten tot deze 

Falco 

Mericanns, en van Australië, Falco Aypoleneus. Al deze 

afdeeline behoorende, komen van Mexico, 

soorten worden tot noe toe in de dierentuinen in het 

geheel niet of slechts zeldzaam aangetroffen. 

Sommige tamelijk kleine soorten, met sterk 

ontwikkelde klaauwen, hebben de vleugels korter en 

minder puntig dan de voorgaande edelvalken. _ Fot 

deze behoort het Smelleken, Falco aesalon, hetgeen 

naauwelijks eenen voet lengte bereikt. Het smelleken, 

alzoo door onze valkenieren genoemd, wordt in 

de meeste streken van Europa en in westelijk 

Siberië aangetroffen, en verdwaalt in den winter tot 

Noord-Afrika. Deze kleime valk biedt het eigenaardige 

verschijnsel aan, dat hij zijn nest op den vlakken grond, 

hetzij op rotsen of op de heide, maakt, en in zeer 

verschillende luchtstreken, te weten van IJsland tot 

Griekenland, broedt. De eijeren, 3 tot 5 in getal. 

hebben veel overeenkomst met die van den torenvalk. 

In 

en 

den zomer ontweut men dezen vogel zeldzaam 

in vele streken in het geheel niet. Daarentegen 

vertoont hij zich, ofschoon in kleinen getale, in het 

najaar, overal waar boschjes zijn, en vertoeft veelal 

zelfs in twnen en bij de woningen. Niettegenstaande 

zijne kleinheid is hij een krachtige vogel en koene 

roover, die behalve allerlei kleine vogels, ook lijsters 

of zelfs duiven en patrijzen aanvalt. In de valkerij werd 

hij tot de jagt van allerlei kleine vogels gebruikt. — 

Zijn plaats wordt in Noord-Amerika vervangen door 

eene soort. Falco columbarins, die een weinig kleiner 

is en slechts 4, in plaats van 6, dwarse banden 

aan den staart heeft. — kene soort van het heete 

Afrika, PFalco urdesiacus, is erooter en minder rank 

dan het smetleken, en geheel blaauwachtig donkererijs. 

hetweik slechts deor de zwarte kleur der vederschachten 

afgebroken wordt. 

Andere meestal tamelijk kleine soorten. b. v. de 

BOOMVALKEN, zijn gekenmerkt door hare lange, in 

de rust over den staart heenrveikende vleugels. Daar 

hare teenen meestal minder ontwikkeld zijn dan die 

der edelvalken, dat is te zeggen, de soorten, van welke 

wij tot mog toe gehandeld hebben, zoo zijn zij bij de 

valkenieren in het algemeen weinig geacht. De 

gewone soort, Beitlet of Boomvalk, Falco subbuteo, 

senoemd, is een weinig grooter dan het smelleken 

op de bovendeelen teikleurig. op de onderdeeler wit. 

hetwelk echter op de schenkel- en onderdekvederen 

veur den staart in het rosse overgaat en op buik 

en borst door zwartachtige, overlangsche vlekken 

afgebroken is. De boomvalk werd mm het grootste 

gedeelte van Europa, in westelijk Azië tot Nepaul en 

zelfs aan de Kaap de Goede Hoop waargenomen. Hij 



broedt ook in ons Tand. staat zijn verblijf 1 boschjes 

het 

kleine vogels en groote, 

op, verhuist echter in najaar. Zijn voedsel 

bestaat in allerlei meest 

vliegende insekten. Hij volgt de leeuwerikken op 

hunne verhuizingen, en vindt dan in deze vogels 

eenen vetten buit. Hij maakt zijn vest op boomen, 

het 

tot 4 eijeren, die veel overeenkomst hebben met die 

in sommige streken ook op rotser. en bevat 3 

van den torenvaik. — De plaats van onzen beom valt 

wordt in Australië, op Ceram en Amboina, door eene 

bijsoort. Haleo subbuteo frontalus, vervangen, wier 

geheele onderdeelen in bet vosse trekken cu sterker 

gevlekt zijn. — Eene andere soort, Falco sevenus, 

werd in Nepaul, Bengalen, de Phülippijnsche erhander 

en op Java aangetroffen. Deze valk getijkt mm het 

algemeen op den boomvalk, is echter een weinig 

kleiner, zijne bovendeelen zijn donkerder, en de 

onderdeelen zijn roodachtig roestkleurig. veelal zonder 

vlekken. Hij voedt zich voornamelijk met allerlei 

groote insekten uit de familie der sprmkhanen, en 

daar hij zich, om ze te nuttigen. gaarne op rotsen 

en de kraters der vulkanen zet, zoo vindt men aldaar 

dikwijls geheele hoopen van de overbujfsels dezer 

insekten liggen. — Im het heete Amerika leeft een 

valk, Paleo aurantius, die wederom in het algemeen 

en buik 

Men 

treft hem, vooral ook in Suriname, lanes de oevers 

aam den boomvalk doet denken. wiens borst 

echter zwart zijn, met watte. dwarse banden. 

der rivieren aam, veelal paarszewijze, op derre takken 

van boomen zittende. Hij voedt zich met kleine vogels, 

slangen en hagedissen. — Eene soort. Falco concolor, 

uit Abyssiuië, heeft, behalve hare lange vleugels, 

veel overeenkomst met Auleo ardestacus. De 

zeldzaamste soort van deze kleine onderafdeeling is 

Falco Bleonorae, die in Sardmmë. Griekenland en Syrië 

waareenomen werd. Zij is een vierde grooter dan 

de boomvalk, en haar vederkleed, ofschoon daarmede 

in het algemeen overeenstemmende. heeft somtijds 

eene eentoonige, grijsachtig zwarte kleur. 

Men geeft den naam van ZWEMMERS of TORENVALKEN 

aan tamelijk kleme soorten. staart wier langer 

en, naar achteren, breeder is dam gewoonlijk. Hare 

klaauwen zijn kort, hare vederen zachter dan gewoonlijk 

en ruin of meer roest- of bruinrood. Zij voeden zich 

met muizen worden im alle werelddeelen veel en 

wangetroffen. Elk een kent onzen gewonen Zwemmer 

of Lorenvalk, Falco tinnuneulus, Am ons werelddeel de 

gewoonste soort van roofvogel, en die bovendien over 

het grootste gedeelte van Azië en Afrika verspreid 

be tot 

een vierden voet lenete. De rosse, op de bovendeeien 

Is. zwemmer bereikt ongeveer een een en 

donkere, op de onderdeelen hichte grondtint van dezen 

vogel is door zwarte vlekken afgebroken. en wordt, 

bij het oude mannetje, op den bovenkop, den nek en 

be 

den zomer zijn verblijf op in bosschen. op bouwvallen 

staart, door erijs vervangen. Zwemmer slaat im 

en hooge gebouwen, vooral torens, van wear zijn vaam 

van torenvalk. _ Degenen die koude en gematiede 

streken bewonen verhuizen grootendeels in het najaar. 

Hij voedt zich voornamelijk met veldmuizen, en men 

ziet hem, om ze magtie te worden, gewoonlijk boven 

de bouw- of weilanden heen vliegen, om ze te bespieden 

door zieh op een punt in de lucht met schielijke 

vleugelslagen staande te houden, hetgeen men dbidden” 

Zoodra de 

hij zieh loodreet 

roemt. muis te voorschijn komt, stort 

maer beneden. mist haar echter 

dikwerf. daar hij miet zeer handig mm het grijpen is. 

Hi eet intusschen ook insekten en hagedissen, en 

rooft jonge vogels, zelfs jonge patrijzen. Ofschoon 

hij merdoor somtijds eenige schade aan den wildstaund 

het het 

muizen, als een zeer nuttige 

toebrengt, moet hij in omt algemeen, 

weevangen van vele 

vogel beschouwd worden. De torenvalken van Japan 

en China, vooral die van zuidelijk Chima. zijn veel 

donkerder 

torenvalk van Zuid-Afrika. Ze/co rupicola, wijkt slechts 

af, 

landstreek, nog eene aadere, aanmerkelijl 

van kleur dan de onze. — De gewone 

weinig van den onzen maar er wordt. in deze 

grootere soort. 

Falco rupicoloides, aangetroffen. — Op Java, Celebes en 

de eilanden van Achter-Indie tou Halmahera en Timor. 

neef men cene soort, HFaleo Molvceensis, die op de 

onze gelijkt, wier groote slagpennen echter van rosse 

vlekken voorzien zijn. en die bovendien afwijkt, 

doerdien de kov van het mannetje uooit grijs wordt, 

terwijl men deze kleur op den staart van beide 

seksen waarneemt. Deze vogel houdt zieh, op Java. 

of op, 

voedt zich met leeuwerikken of andere kleine vogels. 

op drooge en woeste rotsige plaatsen en 

en met spriskhanen. — De torenvalk van Australië, 

Falco heeft 

vlekken dan de onze; zijne vlugt is sierlijker en het 

cenchroides, lichtere tinten en kleinere 

wijfje legt hare 4 eijeren op molm in holle boomen. 

Eene soort. Falco cenchris, is merkwaardie. door dat 

hare nagels geelachtig wit van kleur zijn. Zij bewoont het 

zuidoostelijk Europa eu de naburige streken van Azië. 

werd zelfs in Stiermarken broedend aangetroffen. en 

verspreidt zich, in het rond zwervende en verhuizende. 

over het overige zuidelijk Europa, Egypte en Nubië. 

Hare 

den torenvalk, en zij nestelt in Griekenland zelfs onder 

zeden hebben veel overeenkomst met die van 

de daken der huizen. Haar voedsel bestaat voornameljjk 

in sprinkhanen, torren en hagedissen. — De torenvalk 

van Amerika, PFaleo sparverius, 1s aanzienlijk kleimer 

dan onze torenvalk en met fraaijere kleuren geteekend, 

heeft echter met hem groote overeenkomst in 

voedsel, zeden en levenswijze. — Ons werelddeel 

brenet. behalve de twee voornoemde torenvalken. 

nog eene derde soort, Fulco vespertinus, voort, die 

echter van de toren valken afwijkt, door haren korteren 

staart. hare levenswijze en hare kleuren, die zeer frau 

zijn. Zij heeft de pooten, den oogkring en de washuid 

hoog menierood. Bij de jonge voorwerpen en bij het 

oude mannetje is de erondkleur van den kop. hals 

man of en de onderdeelen een meer hoog roodachtig 



ros. Het oude mannetje is daarentegen blaauwachtig 

grijs, met roestroode schenkel- en onderdekvederen 

van den staart. Deze soort wordt in de warme en 

gematigde streken van het oostelijk Europa aangetroffen, 

bezoekt echter, op den trek, het zuidwestelijke Europa. 

Zij voedt zich voornamelijk van sprinkhanen en andere 

insekten, doeh eet ook hagedissen, kleine vogels en 

kleine zooedieren; zij zet zich, om haren buit te 

bespieden, op eenen paal, eenen hoogen boomtak of 

eenig ander verheven voorwerp, en stort van daar op 

hem. Men treft haar vooral op vlakke streken en 

langs de boschkanten aan. 

Bij sommige valken, de VALKEN MET DUBBELEN 

TAND, is de bek aan weêrszijden van twee tandachtige 

der Oude Wereld 

zijn zeer klein, in het algemeen de kleinsten van 

uitsteeksels voorzien. De soorten 

alle roofvogels, en worden im Oost-Indië en op de 

Philippijnsche eilanden aangetroffen. Levend naar 

Europa vervoerd, zouden zij in de dierentuinen noe 

meer in het oog vallen dan in de verzamelingen van 

opgezette voorwerpen. Eene dezer, Falco coerulescens, 

heeft ongeveer de erootte van een vink en is op de 

bovendeelen en aan de zijden van den romp zwartblaauw, 

op de overige deelen rosachtig en wit. Zij wordt op 

de Sunda-eilanden en Malacca aangetroffen, en vangt 

met veel behendigheid de suikervogels, die met de 

sprinkhanen haar gewoon voedsel uitmaken. Eene 

andere soort, Palco sericeus, bewoont de Philippijnsche 

eilanden. Zij is een weinig grooter; hare donkere tint 

is nagenoeg zwart, en de lichte tint fraai wit. — 

De Amerikaansche valken met dubbele tanden zijn 

Men kent er 

slechts twee soorten, die in het heete Zuid-Amerika 

grooter en hebben afgeronde vleugels. 

aangetroffen worden, onderlme veel overeenkomst 

hebben, en wier vederkleed. naar gelang van den 

leeftijd, aanzienlijke afwijkingen aanbiedt. De eene, 

Falco 

Falco bhidentatlus, die omstreeks eenen voet lenste heeft, 

diodon, is een weinig kleimer dan de tweede, 

zich in de groote bosschen ophoudt en nestelt, en 

een moedige en koene vogel is. 

Men heeft eindelijk, mm Australië en Nieuw Zeeland, 

valken van middelbare grootte, de RUPSVALKEN, wier 

voetwortels een weinig langer zijn dan gewoonlijk. 

De soort van Nieuw-Zeeland, Falco Novae Zeelandiae. 

heeft lange teenen en gekromde, scherpe nagels. Bij 

Falco 

kort en de magels weinig gekromd. Zij voedt zich 

de tweede, berigora, zijn de teenen tamelijk 

met msekten, kruipende dieren, valt somtijds kleine 

vogels en zoogdieren aan, en eet zelfs het vleesch van 

doode dieren. Im den rupstijd verzamelen zich deze 

valken tot vlugten van 20 tot 40 stuks, en verslinden 

eene ongeloofelijke menigte rupsen. Deze soort maakt 

haar mest op boomen, en leet 3 tot 4 bruingevlekte 

eijeren. 

1D, AE URI KEIN IDE IE IBN 18 IN 

CARICHUDSE 

Het hoofdkenmerk, waardoor zich de kuikendieven, 

of het geslacht Circus, van de overige valkvogels 

onderscheiden, is dat hun gezigt met een min of 

meer _duidelijken krans van schubachtige vedertjes 

omzoomd is, nagenoeg in dier voege als men dit bij 

de uilvogels waarneemt. De kuikendieven zijn overigens 

van middelbare grootte, slank en sierlijk van gestalte, 

en vrij hoog op de pooten; zij hebben lange vleugels 

en een tamelijk langen staart. Het vederkleed der 

jongen van beide seksen en der oude wijfjes heeft 

onderling overeenkomst, terwijl dat der oude mannetjes 

geheel verschillend is. Intusschen nemen de oude 

wijfjes der soorten, die uitsluitend in het zuidelijk 

halfrond en in de heete luchtstreken aangetroffen 

worden, een kleed aan volkomen gelijk aan dat der 

oude manmetjes. De kuikendieven zijn over de geheele 

wereld verspreid. Zij bewonen opene, het liefst vlakke, 

hetzij drooge of moerassige streken, zetten zich niet of 

hoogst zeldzaam op boomen, en houden zich daarentegen 

op den grond op, waar zij ook gaan rusten, slapen 

en nestelen. Hunne vlugt is sierlijk en gelijkmatig. 

en zij vliegen dagelijks geregeld over zekere streken, 

om hunnen buit te bespieden, die in kleine zoogdieren, 

vogels en eieren, kruipende dieren, insekten en 

wormen bestaat; men vindt ook in enkele gevallen 

overblijfselen van visch in hunne maag. Hun eenvoudig 

nest wordt in het eras, in graanvelden, aan den wortel 

van struiken geplaatst, terwijl andere soorten in het 

riet nestelen. Men vindt daarin 3 tot 4 witachtig 

groene, meestal ongevlekte eieren, die ook aan de 

binnenzijde fraai lichtgroen van kleur zijn. Im onze 

dierentuinen treft men veelal onze inlandsche, somtijds 

ook de eene of andere uitheemsche soort levend aan. 

‘De soorten met eenen duidelijken krans om het 

gezigt zijn zeer slank van gestalte, en houden zich 

meer bepaaldelijk in drooge streken op. Men treft er 

in Europa drie aan, waarvan er ook in Nederland 

twee leven. Eene dezer, de blaauwe Kuikendief, Circus 

eyyaneus, heeft ongeveer een en een halven voet lengte. 

en is te herkennen aan de eenigzins afgeronde 

vleugels, wier derde en vierde slagpen ongeveer van 

gelijke lengte zijn. Bij de jongen is de grondkleur 

van het vederkleed bruin: bij de oude wijfjes lichter, 

en bij de oude mannetjes blaauwachtig grijs. De 

blaauwe kuikendief 1s. met uitzondering der koudste 

streken, over het grootste gedeelte van Furopa en 

westelijk Azië, ofschoon in niet grooten getale, verspreid. 

broedt ook im onze erensprovintiën, wordt daarentegen 

in de kuststreken slechts toevallig aangetroffen. In 

het najaar zwerft hij am het rond, en brengt het 

koude jaargetijde in de warmere streken van Europa 

door. Hij broedt bij voorkeur in graanvelden; de 

eieren vertoonen somtijds eenige onduidelijke, bruiue 

vlekken. In Noord-Amerika, Japan, de Philippijusche 



China blaauwe kuikendief 

door eene bijsoort, Cireus eyaneus Hudsomius, vervangen, 

eilanden en wordt onze 

die zich daarvan slechts weinig, maar voornamelijk 

door hare eemigzins langere voetwortels onderscheidt. — 

De tweede in ons land levende soort is de graauwe 

Kwikendief, Cireus cinerascens. Hij is slanker en een 

weinig kleiner dan de blaauwe kuikendief; zijne vleugels 

zijn puntiger, vermits de derde slagpen langer is dan 

de vierde, en hij heeft de onderdeelen, achterwaarts 

van den krop, met rosse, overlangsche vlekken bedekt. 

Opmerkelijk is het, dat men bij deze soort somtijds 

geheel eenkleurig roetzwarte voorwerpen aantreft. 

De eraauwe kuikendief komt, behalve in Europa, ook 

in het westelijk Azië en verscheidene streken van 

Afrika voor. Im ons land broedt de graauwe kuikendief 

in de duin- en heidestreken; daar hij echter, vooral 

door het rooven van eijeren en de jongen van patrijzen 

en fazanten, een voor de jaet zeer nadeelige vogel 

is, zoo wordt hij in dier voege vervolgd, dat hij in 

sommige duinstreken volkomen uitgeroeid werd. Hij 

maakt zijn nest op den grond tusschen het gras of 

het heidekruid. De 3 tot 4% 

groen. — Men heeft eene andere soort, de vale Kuikendief, 

eijeren zijn witachtig 

Circus Swainsonii, die de grootste overeenkomst 

vertoont met den egraauwen kuikendief, maar bleeker 

van kleur, op de onderdeelen niet gevlekt, en vooral 

onderscheiden is, door dat de insnede van hare eerste 

slagpen zich omstreeks tevenover het einde der naburige 

groote vleugeldekvederen bevindt. terwijl die insnede 

bij den eraauwen kuikendief eenen ouden duim verder 

naar achteren geplaatst is. De vale kuikendief komt 

in Afrika tot aan de Kaap de Goede Hoop en in 

Azië tot Bengalen voor. Hij bewoont ook de zuidelijke 

streken van ons werelddeel en wordt noordelijk tot 

in sommige streken van Duitschland en de zuidhelft 

van Rusland aangetroffen. — Im Zuid-Amerika heeft 

men eenige soorten, die zich aan den eraauwen 

kuikendief als het ware aansluiten, maar fraaier van 

kleur zijn. en buik en borst van rosse dwarsbanden 

voorzien hebben. Zij behooren tot de soorten bij 

welke het oude wijfje een volmaakt gelijk vederkleed 

heeft het 

cinereus, komt zuidelijk tot op de Falkland-eilanden 

als oude mannetje. Eene dezer, Coreus 

voor, en is een weinig kleiner dam onze graauwe 

kuikendief; de andere. Cireus poliopterus, werd in 

Clali en vooral aan de oevers van de Plata-rnvier 

waargenomen: zij is eeu weinig grooter en heeft de 

onderdeelen van veel breedere dwarsbanden voorzien 

In Zuid-Afrika en Abyssinië heeft men eene soort, 

Circus Maurus, aangetroffen, wier geheel brumzwarte 

kleur slechts aan de slagpennen door grijs, eu op 

stuit 

ook eene zwarte soort. Cireus melanoleneus. maar zij 

de door wit afgebroken is. In Penegalen leeft 

Is vooral daaraan kennelijk. dat hare onderdeelen, van 

de borst achterwaarts. wit zijn. Im Brazilië treft men 

Circus eene soort, 

heeft 

macropterus, aan, die de erootte 

van onzen brumen kuikenduif. en bovenal in 
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door hare den het valt 

heen reikende vleugels. 

Oor lange, over staart 

Zij houdt zich in moerassige 

streken op, en voedt zich met kruipende dieren en 

watervogels. — De fraaiste en grootste van alle soorten 

assimilis. die in is de geparelde Kuikendief, Circus 

Australië en op Celebes aangetroffen wordt. 

De geparelde Kuikendief, Cireus assimilis. 

De geparelde kuikendief bereikt de erootte van onzen zel 

gewonen bruiven kuikendief, is echter veel ranker. 

hooger op de pooten, en bovendien zeer kennelijk 

het kleed 

vurig rosrood en met witte, ronde vlekjes als overzaaid 

door dat zijne onderdeelen in volkomen 

zijn. Deze fraaie soort houdt zich bij voorkeur in 

moerassige of waterrijke plaatsen op, en voedt zich 

met kruipende dieren, kleme zoogdieren en vogels. 

De kuikendieven met eenen onduidelijken krans om 

het geziet zijn steviger van maaksel dan de overigen 

en bruin van kleur; zij beminnen de nabijheid van 

het Men 

kent slechts twee soorten van deze kleine onderafdeelme: 

water en nestelen ook veelal in het riet. 

de eene, onze Bruine Kuikerdief, Cireus aeruginosus. 

bereikt een en een half tot een en drie vierden voet 

lengte en is, vooral in het eerste kleed, zeer kennelijk 

aan zijne donker roodbruine kleur, die op den kop door 

geelachtig wit afgebroken is. Hij behoort in ons land 

onder de zeer gewone roofvogels, en wordt overigens 

ook im het grootste gedeelte van Europa. In Noordelijk 

Afrika en in Azië tot Japan en Nepaul aangetroffen. 

Intusschen vertoeft hij in de streken waar het vriest, 

slechts gedurende het zachte jaargetijde. Men treft 

hem bij ons aan de oevers van rivieren en op alle 

meren en waterplassen aman. onverschillig of die 1u het 

lage land, op de heide of in duin gelegen zijn. Hier 

maakt hij geregeld jagt op allerlei vogels, voornamelijk 

watervogels, rooft de jongen en eieren wit de nesten, 



en vangt ook visscheu. Hij plaatst zijn nest hetzij 

tusschen het riet zelf, zoodat het op het water rust, 

hetzij aan de oevers der wateren tusschen kruiden 

Het bevat 3 tot 4 licht 

den 

en gras of tegen struiken. 

blaauwgroene eijeren, grooter dan die van 

blaauwen kuikendief. De tweede soort, Cireus ranicoruns, 

bewoont Zuid-Afrika. Zij is een weinig kleiner en 

hehter heeft van kleur dan onze bruine kuikendief. 

kortere teenen, en 5 tot 7 banden aan den staart. 

Zij houdt zich in moerassen op, voedt zich met 

kikvorschen, watervogels en visschen. Haar nest en 

hare eijeren hebben groote overeenkomst met die 

van den bruinen kukendief. 

Del Ae IN IBN 1D IE INS 

AQUIL A. 

Men geeft den naam van Arend, Aguila, aan allerlei 

valkvogels, die zeer stevie van maaksel en veelal groot 

van gestalte zijn, eenen van boven regten snavel, 

eene platte krain en puntig verlengde nekvederen 

hebben. 

de 

teenen met vederen bedekt, en worden. om deze reden. 

Sommige soorten hebben voeten tot aan de 

RUIGPOOT-ARENDEN genoemd. Onder deze behoort de 

Steen-arend, Agila fulva, die tegen 3 voet lengte 

bereikt en kennelijk is aan zijne, over de geheele 

wortelhelft witte schoudervederen. In het onvolkomen 

kleed zijn de eerste twee derden der staartpennen 

wit, in het volmaakte kleed met grijs gemarmerd. De 

steen-arend werd nagenoeg in alle landen van Furopa, 

in het gematigde Azië, in Alserië en in Noord-Amerika, 

zuidelijk tot Mexico, waargenomen. Intusschen treft 

men hem overal slechts in kleinen getale aan. en heeft 

hij zijn verblijf nagenoeg uitsluitend in groote wouden, 

voornamelijk degenen die de hooge gebereten bedekken. 

Ook is hij, als een zeer schadelijke vogel, aan veelvuldige 

vervolgingen blootgesteld. en wordt hierdoor van jaar 

tot jaar zeldzamer. In het koude jaargetijde zwerft 

hij ook in andere streken in het rond, en verdwaalt 

zelfs in enkele gevallen in ons land, waar hij anders 

niet voorkomt. Hij leeft meestal paarsgewijze. Zijn 

voedsel bestaat im allerlei zooedieren en vogels tot 

de grootte van eem jong ree en eene gans: in den 

winter eet hij ook, bij gebrek aan ander voedsel. het 

vleesch van doode dieren. Men vindt het nest van 

dezen vogel op hooge boomen of op rotsen, en het 

bevat > tot Á eieren, die blaauwachtig wit, met bruin 

gevlekt en gestreept. en een weinie kleiner en minder 

langwerpige zijn dan ganzen-eijeren. De steen-arend is 

bij de volken van Zuid-husland en Tartarijë een zeer 

gezoehte jagtvogel, die door hen op de vlugt van 

Men 

treft _in de meeste diergaarden levende voorwerpen 

antilopen. wolven en vossen afgeriet wordt. 
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| 
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| 

van deze soort aam. — Men vindt in de zuidoostelijke 

gedeelten van Europa, in het nabijgelegen Azië tot 

Nepaul en in Noord-Afrika eene andere soort, die 

echter veel overeenkomst heeft met den steen-arend. 

Dit is de Keizers-arend, Aqnila mogilnik, ook Agurla 

ümperialis geheeten. Hij is een weinig kleiner dan 

de steenarend, heeft geen wit aan den staart, zijne 

wortelhelft 

bruin, terwijl zij daarentegen, in het volkomen kleed, 

schoudervederen zijn aan hare steeds 

aan de eindhelft zuiver wit worden. De keizers-arend, 

die in de dierentuinen veel zeldzamer aangetroffen 

wordt dan «de steen-arend, is als jaetvogel bij de 

volkeren van het Russische rijk evenzeer geschat 

als deze, te meer daar hij, in de steppen van 

Zuid-Ruslaud, zijn nest op den grond maakt en de jongen 

derhalve zeer gemakkelijk verkregen en grootgebragt 

kunnen worden. {u andere boschrijke streken nestelt 

hij op boomen, en dit was vroeger zelfs het geval 

op het bekende, bij Weenen in den Donau gelegen 

eiland Lobau. — De Bastaard-arend, Aquila naevioides, 

is in het algemeen kleiner dan de keizers-arend ; men 

treft intusschen somtijds wijfjes aan, die nagenoeg 

even groot zijn als de mannetjes van voornoemde 

soort. Overigens bieden de voorwerpen onderling zeer 

veel verschil in grootte en kleur, die van het zwartbruin, 

tot het hiehtbruin, geelbruin en bruinachtig wit afwisselt. 

De bastaard-arend is ook merkwaardig door zijnen 

ver uitgestrekten kring van verspreiding, en doordien 

zijne kleuren dikwijls, naar gelang der streken die 

hij bewoont, min of meer in de oogen vallende en 

standvastige afwijkimgen aanbieden. Zoo zijn b. v. de 

voorwerpen die de streken om de Beneden-Wolga 

bewonen, donkerbruin van kleur, die van Zuid-Afrika 

hebben veelal witachtig brumgele tinten, en die van de 

hooge gebergten van Abyssinië zijn dikwijls nagenoeg 

geheel witachtig. Men heeft den bastaard-arend, behalve 

in voornoemde landen, ook in Hindostan, tot Nepaul en 

Van 

streek worden er somtijds levende voorwerpen naar 

in Senegambië waargenomen. laatsteenoemde 

de Europesche dierentuinen vervoerd. Im de woestijn 

der Beneden-Wolga nestelt hij gaarne op grafheuvels: 

van hier uit verdwaalt hij waarschijnlijk in enkele 

gevallen maar het overige Europa; er werd ten minste 

in de maand Mei 1855 een voorwerp in de nabijheid 

van het Loo gevangen. — De Schreeuw-arend, Aquila 

naevia, ìs in het algemeen een weinie klemer en slanker 

dan de bastaard-arend, en hij is bovenal daarvan te 

onderscheiden doordien zijne neusgaten vondachtig, in 

plaats van langwerpig, zijn. Men vindt bij deze 

soort geene witachtige en bruingele voorwerpen, maar 

hare vleugeldekvederen zijn dikwijls van witte vlekken 

voorzien. Zij bewoont het warme en gematigde Europa, 

komt naast den bastaard-arend in Azië tot Nepaul 

en im Noordoost-Afrika tot Sennaar voor, werd echter 

In het overige Afrika noe miet aangetroffen. In Europa 

wordt zij, naarmate men het westen nadert, steeds 

zeldzamer, broedt echter ook wel in het Harts-gebergte. 
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In De 

schreeuw-arend. bemint de nabijheid van het water, 

ons land werd zij nog niet opgemerkt. 

Hij voedt zich met zoogdieren en vogels van de 

grootte van eenen haas en een korhoen, eet echter 

bij gebrek ook krengen. Hij doet in den paartijd 

allerlei klagende en blaffende toonen hooren, en nestelt 

op boomen. — De kleinste van de ruigpoot-arenden, de 

Dwerg-arend, Aquila pennata, heeft omstreeks de grootte 

van eenen buizerd. Men heeft hem in het zuidelijk 

Europa, in Afrika tot de Kaap de Goede Hoop, in 

Nepaul en zelfs im Australië aangetroffen, en de kleuren 

van zijn bruin, maar op de onderdeelen lichter en 

gevlekt vederkleed bieden, naar gelang der voorwerpen, 

allerlei afwijkingen aan. Hij nestelt op boomen, en 

de eieren hebben, behalve een verschillend grein, 

De 

zeldzaamheid van deze kleine soort maakt dat zij 

veel overeenkomst met die van den havik. 

bijna nooit in de dierentuinen aangetroffen wordt. — 

De Marik-arend, Agnila Bonelli, is eene soort, die 

nagenoeg de erootte van den keizersarend bereikt, 

maar zieh door kortere vleugels, en langere, rankere 

teenen, van alle overige soorten onderscheidt. De 

bovendeelen zijn bruin, de onderdeelen ros of witachtig, 

met smalle, overlangsche streepvlekken. Hij bewoont 

de 

ook in Bengalen en Nepaul voor. 

de landen om Middellandsche zee, en komt 

Hij houdt zich op 

rotsen op, waar hij ook nestelt. De eijeren, 2 in 

getale, zijn witachtig. Om te gaan jagen, begeeft hij 

zich bij voorkeur aan de wateren of moerassen, waar 

hij zijn geliefkoosd voedsel, eenden, waterhoenderen 

en allerlei andere stelt- en zwemvogels, aantreft. In 

vele streken, b.v. in Sardinië, wordt hij van jaar tot 

Jaar zeldzamer, en derhalve wemig in de dierentuinen 

gezien. — In Kafterland en Abyssinië heeft men eene 

grootere soort, den Zwarten Arend, Aquila vullurina, 

die zeer stevig van maaksel, en gemakkelijk te herkennen 

Is aan hare naakte teugels, en aan de kleuren van 

haar volkomen vederkleed, dat een, slechts op den 

rug gedeeltelijk door wit afgebroken, zwart vertoont. 

Zij huist en nestelt op rotsen, valt de schapen aan, 

eet echter haren buit op de plaats zelve. Im onze 

heeft 

gezien, en zij behoort in het algemeen onder de 

diergaarde men deze soort nog niet levend 

allerzeldzaamste. — Eene zeer groote, en door haren 

langen, wiggevormigen staart zeer kennelijke soort is 

de Wigstaart-arend, Aquila audar. Haar vederkleed is 

bruin, met roestgeel, vooral aan den kop en hals, 

afgewisseld ; maar sommige voorwerpen zijn geheel 

bruinzwart. De wigstaart-arend bewoont Australië 

en Pasmanië. Hij maakt jagt op groote vogels en allerlei 

zooedieren, vooral de kleine soorten van kangoeroes. 

Hij volgt de jagers en reizigers, om de ingewanden 

der gedoode dieren of gevallen lastdieren te verslinden. 

op welke deze vogels zieh somtijds gezellie, ten getale 

van 50 en meer stuks, verzamelen. Daar hij ook 

gaarne schapen rooft, wordt hij door de volkplanters 

zooveel mogelijk vervolgd. Men vindt zijn eroot nest op 

| 
hooge boomen. Im onze diergaarde zijn sedert jaren 

verscheidene voorwerpen van dezen trotschen vogel 

| aanwezig. — De rij der ruigpoot-areuden wordt 

| besloten door den Mataya- Arend, Aquila Malayensis, 

| die ranker van gestalte is dan de overige soorten, 

| langere vleugels en eenen langeren staart heeft, maar 

| bovenal afwijkt door zijne weinig gekromde nagels 

‚en door dat zijn bwitenteen zeer kort en van eenen 

zeer kleinen nagel voorzien is. De ouden zijn nagenoeg 

geheel zwart van kleur. Hij bewoont Nepaul, Sumatra 

en Java, en behoort onder de zeldzame soorten, die 

wij in onzen dierentuin nog niet levend gezien hebben. 

Men geeft den naam van ZEE-ARENDEN, Haliaëlus, 

jaan de arenden wier voetwortels niet tot aan de 

teenen met vederen bedekt, maar naar onderen met 

| schubben of schilden bekleed zijn. Zij houden zich 

bij rivieren, meren en moerassen op, komen echter 

| ook, vooral ma den broedtijd, aan de zeekusten. Zij 

voeden zich grootendeels met visschen, die zij vangen. 

hetzij met de klaauwen, wanneer zij uit de lucht 

daarop stooten, hetzij met den snavel, wanneer zij hen 

aan de oevers der wateren beloeren. Intusschen maken 

velen ook, en dikwijls paarsgewijze. jagt op allerlei 

zoogdieren en vogels, en eten doode dieren. Zij nestelen 

op rotsen of groote boomen. Degenen die in koude 

streken broeden verlaten die gedeeltelijk in het cure 

Jaaurge tijde, zwerven in het rond, of begeven zich naar 

het 

|_wtzonderineg van Zuid-Amerika, in alle werelddeelen 

streken waar niet vriest. Zij worden, met 

aangetroffen. 

De meeste zee-arenden hebben de nagels, zooals 

bij de meeste vogels plaats heeft, van scherpe randeu 

voorzien, en stevige pooten en vingers. De gewone 

Zee-arend, Haliaëtus albiculla, die in grootte en gestalte 

heeft 

over de helft met vederen bekleed. Hij is bruin van 

den steen-arend evenaart, de voetwortels tot 

| 

| kleur, maar de ouden hebben eenen gelen snavel; de 

| pennen en de bovendekvederen van den staart zijn 

zuiver wit, de vederen van kop en hals trekken in 

| het grijsgele. Deze groote vogelris van Groenland en 

| Island tot 

Aleoetische eilanden en Japan verspreid. 

over Scandinavië en Siberië over de 

Hij broedt 

Look aan de oevers der Wolga en Beneden-Donau. 

Len komt op zijne togten tot Egypte en Algerië. Hij 

| komt alsdan ook ons land opzoeken, en wordt vooral op 

duingronden, dikwijls gezellig, aangetroffen. Gedurende 

den zomer voedt hij zich meestal met visschen of 

zeevogels, in het koude jaargetijde vervolgt hij allerlei 

soorten van zoogdieren en vogels, valt de rondloopende 

huishonden aan, en vergenoegt zich dikwijls ook met 

het 

op rotsen of hooge boomen, en het wijfje leet daarin 

vleesch van doode dieren. Hij maakt zijn nest 

2, somtijds ook 3, naar evenredigheid tamelijk kleine, 

| witachtige, somtijds onduidelijk met bruin gevlekte, 

eijeren, wier schaal ruw is. Im de dierentuinen heeft 

men steeds keus van verschillende voorwerpen dezer 

L_ soort. — Zij wordt in Noord-Amerika. met uitzondering 



van Groenland. door den vervangen 

Haliaëtus leneocephalus, die een weinig zwakker is, en 

bovendien, in het volkomen kleed, dadelijk te herkennen 

tan de witte kleur van den kop. hals, de staartpennen 

en de boven- zoowel als de onderdekvederen van den 

zee-arend staart; terwijl bij den gewonen ouden 

slechts de pennen en de bovendekvederen van den 

staart wit zijn. Hij voedt zich voornamelijk met visch, 

die hij. waar hij kan, den vischrarend afneemt, 

maakt echter ook jagt op allerlei zoogdieren en vogels. 

eet krengen, en dwingt zelfs de gieren het verslonden 

vleesch der krengen uit te braken om het zelf wederom 

te verslinden. Hij nestelt op hooge boomen, en is, 

Vereenigde Staten Noord- 

Ook deze soort wordt 

als zinnebeeld der van 

Amerika, bij elkeen bekend. 

gewoonlijk in verscheidene voorwerpen levend in de 

dierentuinen aangetroffen. — De derde, in het algemeen 

met de beide voorgaande overeenstemmende, soort 

van de koude streken van het noordelijk halfrond is 

de Zee-arend met wille schouders. 

De wille schouders. Zee-arend mel Haliaëlus pelagieus. 

Deze trotsche vogel, die zelfs den ZeWOnern zeearend 

In omvang overtreft, is de erootste van alle soorten. 

en. behalve aan zijn buitengewoon hoogen snavel en 

wiegevormigen staart. in het volkomen vederkleed zeer 

kennelijk aan zijne purper zwartbruine kleur, die 

echter op den staart met zijne _dekvederen. de 

schenkelvederen el het voorgedeelte der vleugels door 

Hi 
Kamschatka. komt echter ook zuidelijk tot Jedo voor. 

een zauver wit vervangen wordt. bewoont 

Hij houdt zieh in den zomer aan de oevers der rivieren 

Witkop-arend, | op, en voedt zieh alsdan nagenoeg uitsluitend met 

visch. Er werd. gedurende het bestuur van den 

landvooed van Nederlandsch Indië Baron van der 

Capellen, dus ongeveer veertig jaren geleden, een 

levend voorwerp van deze soort naar Nederland gebragt. 

Sedert dien tijd is zij, voor zoo ver het ons bekend 

is, niet meer levend in Europa gezien, en zelfs 

opgezette voorwerpen behooren onder de grootste 

zeldzaamheden. 

De meer zuidelijk en alle in het zuidelijk halfrond 

levende soorten hebben de voetwortels veel hooger op 

naakt dan de in het noorden voorkomende zee-arenden. 

Eene der gewoonste dezer soorten is de tweekleurige 

Zee-arend, Haliaëlus lencogaster, wiens staart, even 

als die van den zee-arend met witte schouders, 

wiggevormig is. Zijn vederkleed, hetwelk in het eerste 

jaar bruin is, verandert vervelgens in dier voege, dat 

de rue, de vleugels en de voorhelft van den staart eene 

donkergrijze, alle overige deelen eene zuiver witte kleur 

aannemen. Deze vogel, die voor onzen zee-arend in grootte 

onderdoet. is van Hindostan over geheel Achter-Indië, 

den Imdischen Archipel met de Phulippijnsche eilanden, 

Australië, Tasmanië en de tropische eilanden der 

Zuidzee verspreid, en hij behoort im de diergaarden 

volstrekt miet onder de zeldzaamheden. Hij houdt 

zich aan de oevers der wateren op. hetzij aan die 

van de zee of van meren, moerassen en rivieren, en 

begeeft zich gaarne, bij laag water, aan het zeestrand. 

om aldaar zijn voedsel te gaan zoeken, hetwelk in 

visschen, _week- en allerlei andere zeedieren, en het 

vleesch van doode dieren. zelfs walvisschen, bestaat. — 

ene andere soort, Malvaëtus leucoryphus, bewoont 

Bengalen en komt ook aan de oevers d er Kaspische 

zee voor, weshalve zij onder de Europesche vogels 

gerekend wordt. Zij behoort onder de zeldzame soorten 

In het heete Afrika tot aan de Kaap de Goede Hoop 

treft 

aan. die meer dan twee voet lang en zeer kennelijk 

men den SeAreeuw-Zeearend, Haliaëtus vocifer, 

Isaan 

houdt 
. 

haren moud, en aan de zeekust op, en voedt zich 

zijnen korten staart en zijne kleuren. Hij 

zich aan de oevers der rivieren, vooral aan 

voornamelijk met visschen. die hij, uit de lucht daarop 

nederstortende, met de klaauwen wit het water haalt. 

Intusschen verslindt hij ook groote hagedissen en valt 

kleme gazellen aan. Hij leeft paarsgewijze, verheft zich 

dikwijls tot eene buitengewone hoogte m de lucht en 

laat alsdan eenige miet onaangename toonen hooren. 

Op rotsen of oude boomstammen zittende, schreeuwt 

hij daarentegen dikwijls, en alles behalve aangenaam. 

Hij maakt zijn groot nest, hetwelk 2 tot 3 witte 

eijeren bevat, op rotsen of op hooge boomen. Bij de 

\rabische visschers, die de oevers van den Witten 

Nijl bewonen. staat deze soort in groot aanzien. Im de 

dierentuinen behoort zij miet onder de zeldzaamheden. 

Eemiee Oost-Indische zee-arenden hebben, even als 

de visch-arend, afgeronde nagels zonder scherpe kanten. 

De evoote soort. Maliaëtus ichthyaëlus, die ruim twee 



no en een 

voet lengte bereikt, heeft mm het volkomen vederkleed 

den kop en voorhals lichtgrijs, den onderbuik, de 

schenkelvederen en de twee eerste derden der 

staartpennen wit, de overige deelen bruin. Deze soort 

wordt in Nepaul en op de Sunda-eilanden aangetroffen. 

Zij heeft im haar verblijf en levenswijze veel overeenkomst 

met den tweekleurigen _wiestaart-zeearend. — De 

tweede soort. Huliaëtus humilis, gelijkt veel op de 

voorgaande, is echter veel kleiner en hoogst zeldzaam. 

Zij wordt in Bengalen en op Sumatra aangetroflen. 

Wij hebben nog geen van beiden levend in onze 

dierentuinen gezien. 

De meest afwijkende van alle soorten is de 

Gier-zeearend. 

De Gier-zeearend. Haltaëtus angolensis. 

Deze vogel, die van tijd tot tijd levend naar Europa 

vervoerd wordt, en ongeveer m grootte eenen ZWaren 

haan evenaart, heeft de pooten volmaakt als de groote 

om zuidelijke zee-arenden, maar de huid voor, en 

achter de oogen en langs beide zijden van de keel 

is naakt en rood, en dit heeft aanleiding geveven 

tot de verkeerde bepaling. dezen vogel onder den 

bijzonderen geslachtsnaam van «Gypohierax” onder 

de krene-gieren te plaatsen. De jongen zijn bruin van 

kleur; de ouden hebben een witachtigen bek, en 

witte vederen. maar de groote achterhelft der vleugels 

is zwart. Deze vogel werd aan de met bosch begroeide 

oevers der rivieren van het heete West- en Oost-Afrika 

waargenomen. Hij voedt zich met visschen en palumoten. 

In de gevangenschap tert hij mmtusschen zeer goed bij 

gewoon vleeschvoedsel. 

enieetamelijk kleine Oost-Indische soorten doen door 

de kleuren, hetzij alleen in het jeugdige, of bij ene soort 

ook in het volkomen kleed. evenzeer als door hare zeden. 

aan de wouwen denken. Zij hebben ook veel minder 

stevige pooten dan de overige zee-arenden. De gewone 

soort, Maliaëtus Indus, heeft im 

veel overeenkomst met den ouden schreeuw-zeearend. 

het volmaakte kleed 

In grootte overtreft zij den slechtvalk maauwelijks. 

Zij is van Nepaul over geheel Achter-Indië en de 

Philippijnsche eilanden tot Australië verspreid. Zij 

eet 

insekten, en nadert de woningen om kippen te rooven 

te 

boomen vindt, bevat twee witachtige groene. met bruin 

leeft van visschen en allerlei lage zeedieren, ook 

of afval verslinden. Haar nest, hetwelk men op 

gestipte eijeren. Ofschoon deze de gewoonste arend in 

Nederlandsch 

levend in 

ziet men hem slechts zeldzaam: 

De 

Haliaëtus spheuurus, is grooter: zij heeft eenen langen. 

Indië Is, 

de dierentuinen. tweede soort, 

wiggevormigen staart, en is geheel geelbruin van 

kleur. Zij voedt zieh met allerlei kleine zoogdieren en 

vogels, met kruipende dieren en vissehen, en verslindt 

eene _onbeerijpelijke menigte rupsen, tot welk einde 

zij zich in benden van verscheidene honderd voorwerpen 

vereeniet. Zij wordt in Australië aangetroffen. 

Het 

is voornamelijk gekenmerkt door de pooten. Deze zijn 

ondergeslacht der vISCH-ARENDEN, PANDION, 

dik en met korrelige schubben bedekt; de buitenteen 

kan. even als die der uilen, sterk naar buiten en 

zelfs naar achteren gekeerd worden. en de nagels 

zijn groot, zeer zwaar gekromd, en zonder scherpe 

kanten. dus geheel afgerond. Men heeft slechts twee 

soorten van visch-arenden waargenomen. Daar echter 

de eene. Pandion solitarius, van de Sandwich-eilanden, 

zeer weinig bekend is, willen wij, bij de hier volgende 

afbeelding der gewone soort. van de levenswijze dezer 

vogels in het algemeen handelen. 

De Visch-arend. Pandion haluëtlus. 

De vischerend is over alle werelddeelen verspreul: 

het verdient echter opmerking, dat de voorwerpeu 

die Oost-Indië, van Nepaul tot Nieuw-Guinea bewonen. 

Weinig een klemmer zijn dan de overigen. en veelal 



zeer onduidelijke donkere vlekken op den kop hebben. 

Hij bereikt nagenoeg twee voet lengte: zijne lange 

vleugels reiken over den staart heen, en zijn rug, de 

vleugels en staart hebben eene donkerbruine kleur, 

terwijl de overige deelen grootendeels wit zijn. De 

visch-arend houdt zich aan de oevers der rivieren en 

meren, of ook aan de met rotsen of boomen bedekte 

zeekusten op. Hij is in Europa alles behalve menigvuldig 

en wordt in ons waterrijk land slechts zeer enkel 

aangetroffen. Zijn voedsel bestaat nagenoeg uitsluitend 

in visschen, die hij op de wijze der sterns bespiedten 

vangt. Door zijn stevig maaksel en de inrigting zijner 

klaauwen, is hij in staat visschen weg te slepen, 

Hij 
nestelt op boomen of rotsen, en het wijfje legt veelal 

In de 

vogel zeer zeldzaam 

die even zwaar of zwaarder zijn dan hij zelf. 

met bruin gevlekte eieren. 

treft 

3 witachtige, 

dierentuinen men dezen 

levend aan. 

DEEV IKKE AN 

ASSSDUERS 

De havikken, aan welke men den algemeenen naam 

van ASTUR geeft, vormen cene aan soorten talrijke 

familie van valkvogels, die allen min of meer naar 

den erondvorm van onzen havik en sperwer gemaakt 

zijn, maar onderling veelvuldige afwijkingen aanbieden. 

Zij zijn in het algemeen gekemmerkt door hunne 

vleugels, die veelal kort en afgerond zijn, terwijl hun 

staart tamelijk lang is. De bovensnavel is van een 

afgerond, tandachtig uitsteeksel voorzien. Zij worden 

in alle werelddeelen aangetroffen, en kunmen onder 

de volgende onder-afdeelingen gebragt worden. 

Bij eene reeks van soorten, de RUIGPOOT-HAVIKKEN, 

de de 

ruigpoot-arenden, tot aan de vederen 

voetwortel, even als bij Spizaëtus, Is 

teenen met 

bedekt, en het achterhoofd is bij de meesten met 

eene kuif versierd. Zij zijn groot, stevig van maaksel, 

bewonen bosschen, en rooven allerlei zoogdieren en 

— In het heete Afrika tot Kaflerland treft vogels. 

men eene eenkleurig zwartbruine soort, Spizaëlws 

peeipitalis, aan, die eene uit zeer lange vederen 

zamengestelde kuif heeft, en ongeveer een eu drie 

vierden voet lenete bereikt. Men ziet dezen vogel 

paarsgewijze op eene vaste standplaats, van welke wit 

het 

wordt zeldzaam gehoord. Hij nestelt op hooge boomen, 

hij in rond zwerft. Zijn klagend stemgeluid 

en het wijfje leet 2 witte, met bruin gevlekte, nagenoeg 

kogelvormige eieren. Hij is dikwijls in strijd met 

de raven, die zijne jongen trachten te rooven. In 

de diergaarden wordt deze soort weinig levend 

waneetroflen. — Eene andere, eeniegzins grootere en In 

den ouden leeftijd fraai gekleurde soort, Apizaëtus 

het heete Amerika. Twee 

zeer groote soorten, die in dit opzigt de zwaarste 

bewoont ornatus, 

arenden evenaren. worden in Zuid- en West-Afrika 

gevonden. Zij komen beide zeer enkel voor, zijn 

buitengewoon schuw, en derhalve zoo moeijelijk te 

verkrijgen, dat zij in de dierentuinen in het geheel 

niet, in de musea slechts zeldzaam gezien worden. 

Een dezer, Spizaëtus coronatus, heeft korte vleugels en 

& tot 5 Men treft 

haar paarsgewijze in uitgestrekte wouden aan, waar 

dwarsbanden aan den staart. 

zij zich op boomen ophoudt, en daarop ook haar ruim 

nest maakt. Zij leet telkens 2 eijeren van de grootte 

der kalkoeneijeren , maar veel minder langwerpig. 

Haar voedsel bestaat in allerlei vogels en zoogdieren, 

vooral wilde duiven, patrijzen, kleine antilopen enz. 

De tweede dezer groote soorten, Spizaëlus hellicosus, 

is van de eerste onderscheiden door langere vleugels, 

den staart, en rondachtige, 

Li 
heeft overigens met haar veel overeenkomst in de 

9 dwarsbanden aan 

zwartbruine vlekken op de witte onderdeelen. 

levenswijze, is echter handiger in het vangen van 

den buit. 

Eene der merkwaardigste soorten, wegens de 

buitengewone verscheidenheden, die de voorwerpen 

onderling in erootte en kleur aanbieden, is Spizaëtus 

cirralus, die van Nepaul tot Japan, de Sunda-eilanden 

en Celebes aangetroffen wordt. De voorwerpen van 

middelbare grootte evenaren bijna onzen visch-arend. 

Sommige zijn gekuifd, andere miet; eenige zijn vos, 

andere zwartbruin van kleur, nog andere zijn op de 

bovendeelen donker, op de onderdeelen rosachtig of 

witachtig, met donkere, overlangsche of dwarse vlekken, 

enz. Op Java, waar deze soort niet onder de zeldzame 

behoort, houdt zij zich op boomen op, waar zij ook 

nestelt. Zij Jagt 

watervogels, en rooft inzonderheid ook de jongen uit 

roaakt voornamelijk op allerlei 

de vogelnesten. Men voert van tijd tot tijd een levend 

voorwerp van deze soort voor de dierentuinen aan. — 

Eene kleinere, buitengewoon zeldzame soort, Apizaëtus 

Kieneri, heeft kortere voetwortels en dwarse, in plaats 

van schuins loodreete neusgaten. Men heeft haar in 

Hindostan en op de Phülippijnsche eilanden aangetroffen. 

In Abyssimië en Kafferland heeft men eene soort, Spizaëtus 

spilogaster, die in grootte de gewone Indische soort 

evenaart. maar kortere voetwortels, geene kuif, 

en de onderdeelen wit met zwarte, overlangsche 

vlekken heeft. — Eene ongekuifde soort van het heete 

Amerika, Spizaëtus metanoleucus, is kennelijk aan hare 

lange teenen. Het wit van haar vederkleed wordt op 

de teugels, het achterhoofd, den rug, de vleugels en 

den staart door zwart vervangen. Zij bereikt meer 

dan anderhalven voet lengte. — Eene zeer groote 

soort, Spizaëlus Gourneyi, die, eerst weinige jaren 

geleden, op de Moluksche eilanden Batjan en Ternate 

ontdekt werd, heeft alle nekvederen puntig, gelijk 

men dit bij de arenden waarneemt. 

Men kan onder den aleemeenen naam van HAVIK. 



ASTUR, zamenvatten alle soorten van havikken, met 

stevige pooten, en wier voetwortels naakt en met 

schubben, of gedeeltelijk met schilden bekleed zijn. — 

Onder de soorten die laatstgenoemd kenmerk vertoonen, 

verdient de volgende, wegens hare buitenwewoon 

ontwikkelde teenen, den voorrang. 

Astur radiatus. De Komngs-havik. 

De teenen, vooral de _middenteen, zijn bij deze 

soort langer dan bij eenige andere. Zij heeft omstreeks 

de grootte van onzen havik, en is zeer kennelijk aan 

hare rosse, van zwartbruimme, overlangsche vlekken 

voorziene onderdeelen. Men treft haar in de bosschen 

van Australië, zelfs in die van Nieuw-Zuid-Wales aan. 

het 

ontbreekt zij nog in de meeste verzamelingen. — 

Ofschoon sedert beain dezer eeuw bekend. 

Onze gewone Marik, Astur palumbarius, is een vogel 

In het 

vederkleed is hij op de bovendeelen brui, op de 

van omstreeks twee voet lengte. eerste 

onderdeelen min of meer lieht rosachtie, met bruine, 

overlangsche vlekken. De ouden zijn daarentegen op de 

bovendeelen zwartachtig grijsblaauw, op de onderdeelen 

of 

pijlvormige vlekjes. Hij bewoont de bosschen van geheel 

wit met vele dwarse, zwartbruine, min meer 

Europa, met uitzondering van IJsland en Lapland, is 

van hier uit over het geheele gematigde Siberië tot 

Kamschatka verspreid, waar zijn vederkleed echter 

min of meer in het witachtige trekt, komt in Azië 

zuidelijk tot Nepaul voor, en wordt ook in Noord-Afrika 

aangetroffen. In ons land schijnt hij tot de groote 

bosschen van Gelderland beperkt te zijn, waar men 

somtijds de jongen uit het nest neemt, om ze voor de 

valkerij of de diergaarden groot te brengen. In de valkerij 

31 

Jaargetijde 

werd de havik voornamelijk gebruikt tot de vluet op 

patrijzen, fazanten en konijnen, en dit jagtbedrijf kan 

gemakkelijker. uitgeoefend worden dan de hooge jaat 

met den valk, vermits de havik steeds in de laaete 

vlieet, men ook in de bosschen jagen kan en niet te 

paard behoeft te zijn. De havik zwerft in het koude 

het 

noordelijke streken uitgebroed, verlaten die geregeld 

In rond, en de jonge vogels, in 

in den winter. Hij maakt jagt op allerlei vogels. 

vooral duiven, patrijzen en andere hoendersoorten. 

valt jonge hazen, konijnen en, bij gebrek aan ander 

voedsel, eekhorens, wezels en muizen aan. Daar hij 

bovendien de tamme duiven en hoenderen tot op de 

plaatsen der gebouwen komt weghalen, werdt hij 

Hij 
maakt zijn groot, maar vlak nest op hooge boomen. 

als een zeer schadelijke roover overal vervolgd. 

De eijeren, 2 tot 4 in getal, zijn bleek en erijsachtie 

blaauwgroen , somtijds met bruine vlekken, van binnen 

fraai hehteroen, en hebben omstreeks de grootte van 

kippeneijeren. — In Noord-Amerika wordt de plaats 

van onzen havik door eene buitengewoon op hem 

gelijkende soort, As/ur atricapillus, vervangen, die echter 

de onderdeelen van veel fijnere dwarsstreepjes voorzien 

heeft. — Im diezelfde streken, meer zuidelijk tot 

de Antillen Chili, treft 

kleimere soort, Astur Coopert, aan, wier kleurverdeeling 

Mexico, en men eene 

met die van onzen jongen havik overeenstemt, en die een 

even koene en gevaarlijke roover is als deze, — De witte 

Havik,Astur Novae-Hollandiae, die in Australië, Tasmanië, 

de Aroe-eilanden en Nieuw-Guinea aangetroffen wordt. 

is merkwaardig door zijn eentoonig wit of hiehterijs 

Afrika heeft 

kleiner, hooger op de pooten zijn en 

vederkleed. In men twee soorten, 

die een weinig 

kortere teenen hebben dan onze havik. Eene dezer. 

Astur musieus, is merkwaardig, doordien het mannetje, 

im den paartijd, eene soort van zang doet hooren, 

die vrij aangenaam is en telkens gedurende eene 

minuut onafgebroken voortduurt. Zij voedt zich met 

patrijzen, kwartels en allerlei kleinere vogels, en 

zoogdieren tot de grootte van een konijn. Zij maakt 

haar nest op boomen, en leet 4 witte en nagenoeg 

Het blijkt niet, dat men haar 

tot nog toe levend naar Europa heeft gebragt, evenmin 

kogelvormige eieren. 

als den Astur polyzonus. die hare plaats in Abyssinië 

en Senegambië vervangt, een weinig kleiner is, en 

de stuit niet eentoonie wit, maar van vele vlekken 

of dwarsstrepen voorzien heeft. 

In Oost-Indië treft men eenige kleme soorten aan, 

die onzen sperwer in grootte niet overtreffen ‚ maar 

den havik evenaren door hare stevige pooten en 

haren meengedrongen vorm. 

De eene, Astur {rivirgatlus, is gekufd, en heeft de 

onderdeelen van roestbruine dwarsbanden, op eenen 

Sunda- 

De andere. Astur griseiceps, zonder kuif. J P 

witten grond, voorzien. Zij bewoont de 

eilanden. 

en met witte, overlangs met donkere vlekken versierde 

onderdeelen , bewoont Celebes, en behoort onder de 



zeldzame soorten. De derde, Astur mornogrammicus, 

komt van Senegambië en Mozambique. 

Men geeft den naam van Harpyën aan twee zeer 

aroote soorten van het heete Amerika. Hare nekvederen 

zijn verlengd, waardoor haar kop zeer dik schijnt. 

De eigenlijke Harpy, Astur harpyia, bereikt de grootte 

van eenen zwaren arend, heeft buitengewoon stevige 

pooten, en is een der sterkste roofvogels. Hij leeft 

eenzaam of paarsgewijze in groote wouden, vooral 

langs de oevers der rivieren, nestelt aldaar op boomen, 

en voedt zich min of meer uitsluitend met allerlei 

zoogdieren, vooral reeën, apen, luiaarden, rooft echter 

ook kippen. Daar de harpy een voornaam sieraad 

der dierentuinen uitmaakt, onder de tamelijk zeldzame 

vogels behoort en moeijelijk te verkrijgen is, zoo zijn 

de enkele voorwerpen, die men van tijd tot tijd levend 

naar Europa brengt, zeer gezocht. — De tweede | 

soort, Astur Guianensis, is slanker; zij heeft eenen 

korteren staart, veel zwakkere en hoogere pooten, 

en is in het algemeen een veel minder krachtige 

vogel. _ Zij houdt zich op boomen langs het water 

op en voedt zieh voornamelijk van allerler kleine 

apensoorten. 

Eenige Afrikaansche, noe weinig bekende soorten 

hebben eenen zeer langen staart. De eene, dstur 

maerurus, komt van de Goudkust. Het wijfje heeft 

dikke pooten, bereikt ongeveer twee voet lengte. is 

van boven bruin, op de onderdeelen wit met groote 

donkere vlekken; terwijl deze deelen bij het kleinere 

mannetje, in het volkomen kleed, bruinrood zijn. — 

Eene andere, Astur melanoleueus, van Zuid-Afrika, is 

of geheel donkerbruin, of op de onderdeelen ros met 

donkere, overlanesche vlekken. 

Bij eenige soorten, die ongeveer de grootte hebben 

van den slechtvalk, zijn de voetwortels zonder schilden 

en geheel eenvormig met schubben bedekt. De meest 

bekende as de Lach-havik, Astur cachinnans, van het 

heete Zuid-Amerika. Hij is stevig van maaksel, heeft 

een dikken kop en grooten snavel; de nekvederen 

zijn puntig en eeniezins verlengd; de oogstreek. 

rug, vleugels eu staart zijn bruin, de overige deelen 

treft 

boschkanten aan, waar hij, op de doode takken van 

geelachtig wit. _ Men hem vooral langs de 

boomen zittende, zijn schel stemgeluid doet hooren. 

Zijn voedsel bestaat voornamelijk in slangen, vooral 

vergiftige soorten, maar hij eet ook vogels. Hij verheft 

zich nooit hoog in de lucht. — Eene tweede, zeer 

zeldzame soort, Astur Mirandollei, die in Suriname 

ontdekt werd, heeft zwakkere en hoogere pooten, en 

de vederen der onderdeelen zijn grijs met zwarte 

schachten. Even zeldzaam is Astur spectabilis van de 

Goudkust. 

De rij der havikken besluit, als eene afwijkende 

soort. de zoogenaamde Secretaris. 

en 

De Secretaris. Astur secrelarins. 

Men beschouwt dezen vogel, die bij de hedendaagsche | 

watuurkundigen den geslachtsnaam van «Gypogeranus” 

draagt, meestal als op zich zelf staande, en sommigen 

hebben hem zelfs onder de steltvogels gerangschikt. | 

Intusschen zal men, bij eenige kennis der geheele | 

phystononrie van de roofvogels, weldra ontwaren. dat 

hij miets anders is dan een gewijzigde vorm van den 

havik. Deze wijziging bestaat voornamelijk daarin. 

dat zijne pooten en zijn staart buitengewoon verlengd 

zijn en laatstgenoemde sterk wiggevormig uitloopt. 

Zijne nekvederen zijn zeer puntig en verlengd, en hij 

is aanzienlijk zwaarder dan onze havik. De secretaris 

Md 



wordt in Afrika, met uitzondering van het noordelijk 

gedeelte„aaungetroffen, maar sommigen zijn van meening, 

dat de voorwerpen van Senegambië, alsook die van 

De 

secretaris is, door zijne pooten, bijzonder geschikt 

den Boven-Nijl, tot andere bijsoorten behooren. 

om op den grond te loopen. Hij begeeft zich ook 

meestal op opene plaatsen, waarin Afrika zoo rijk 

is, om zijnen buit te vangen, die in slangen en andere 

kruipende dieren, kleine zoogdieren en sprinkhanen 

bestaat. Daar hij vooral slangen vangt en de vergiftige 

soorten geenszins ontziet, zoo voedt men de uit het 

nest genomen Jongen gaarne Op, om ze alsdan op 

de plaatsen voor het pluimgedierte te houden, die 

zij van slangen. ratten en ander ongedierte zuiveren. 

Men heeft zelfs beproefd dezen vogel naar de Antillen 

over te planten, ten einde de menievuldige, in de 

suiker-plantsoenen levende vergiftige slangen, door 

welker beet jaarlijks vele negers het leven verliezen, 

Dat 

leven kan zonder zijn geliefkoosd voedsel, bewijzen 

te helpen verminderen. deze vogel overigens 

de voorwerpen die men in de dierentuinen houdt, 

en die men, gelijk andere roofvogels, met vleesch 

voedert. Bij zijne aanvallen op de slangen, tracht hij 

haar slagen met de pooten toe te brengen, terwijl 

hij hare beten met vleugelslagen afweert. De slang 

gedood hebbende, vat hij ze bij den staart en verslindt 

ze allengs, terwijl hij den kop met den bek verbrijzelt. 

In den paartijd vechten de mannetjes hevig met elkàar. 

Het groote, uit takken vervaardigde nest wordt op 

struiken of boomen geplaatst. Het bevat 2 tot 5 witte 

eijeren. De jongen blijven in het nest tot dat zij 

behoorhijk loopen kunnen en volwassen zijn, en dit 

heeft eerst 

De 

voedsel in den krop aan, 

na ongeveer 

hun 

4 tot 5 maanden plaats. 

ouden brengen gedurende dezen tijd het 

en spuwen het in het nest 

voor hen uit. 

Wij komen nu tot de eroote onder-afdeeling der 

SPERWERS, NISUS, die in het algemeen van de 

havikken slechts door eene slankere gestalte en 

zwakkere _voetwortels en _teenen kunnen worden 

onderscheiden. 

Eene kleine reeks van soorten heeft, even als onze 

sperwer, lange teenen en de voetwortels van voren 

en van achteren met schilden bedekt. Onze Sperwer, 

Misus fringillarius, is een vogel van ruim een tot een 

en een vierden voet lengte. Zijne kleuren bieden, naar 

gelang van de sekse, groote verschillen aan. In het 

eerste vederkleed is de vogel op de bovendeelen bruin, 

op de onderdeelen witachtige met bruine vlekken. De 

ouden zijn daarentegen op de bovendeelen blaauwerijs, 

op de onderdeelen met donkere dwarsstrepen op eenen, 

bij het mannetje rossen, bij het wijfje witten grond. 

De 

Europa, en in het gematigde Azië tot Nepaul en 

sperwer wordt in het grootste gedeelte van 

Japan aangetroffen. Van het najaar aan zwerft hij 

im het rond, en verlaat grootendeels de koude streken. 

Hij is alsdan ook in ons land menievuldie, ofschoon hij 

er slechts in sommige grensstreken, b.v. in Gelderland. 

broedt. Zijn voedsel bestaat voornamelijk in allerlei 

kleine vogels. zoo als vinken. gorsen, musschen, maar 

hij valt ook, inzonderheid het erootere wijfje, lijsters. 

jorge duiven en jonge patrijzen aan; in den nood 

vergenoegt hij zich echter zelfs met veldmuizen. Hij 

is even koen als de havik, en vervolet, in den winter. 

de musschen of andere vogeltjes tot im de stallen en 

kamers. Hij maakt zijn nest op boomen, het liefst 

op _sparreboomen. gewoonlijk op eene hoogte van 20 

tot 30 voet. 

zijn meestal met bruine vlekken gemarmerd. In de 

De 5 tot 4 groenachtig witte eijeren 

valkerij geeft men steeds de voorkeur aan het wijfje. 

hetwelk men gebruiken kan tot de vluet van allerlei 

kleine vogels, zelfs kwartels en jonge patrijzen. — 

De 

rufiventris, die van Abyssinië tot de Kaap de Goede 

gewone Sperwer van Afrika, Nisus fringillarius 

Hoop werd waargenomen, wijkt van den onzen slechts 

af door zijne rosse, weimig of onduidelijk gevlekte 

Ook 

Misus fuscus, 

de Amerikaansche 

heeft 

onderdeelen. gewone 

Sperwer, veel overeenkomst met 

| den onzen, is echter kleiner, en in Zuid-Amerika 

| veelal hooger van tinten. — Ouder de overige soorten 

| heeft men eenige die niet grooter zijn dan een 

lijster. Eene dezer, Misus tiuus, bewoont het heete 

| Amerika; eene andere, Misus minullus, Zuid-Afrika: 

eene derde, Nisus ery/hropus, met laatsteenoemde zeer 

verwant, Senegambië, de Goudkust en den Boven-Nijl. 

In het heete Amerika leeft eene soort, Nisus pileatus, 

die de grootte heeft van onzen sperwer. De ouden 

zijn op de onderdeelen grijs met zwarte schachtstrepen. 

maar de schenkelvederen zijn roestrood. 

Eide 

sperwer van Australië, Nisus cirrocephalus, heeft, in 

Hij is als 

een roover van kuikens berucht. lansteenige 

het volkomen kleed de bovendeelen donkergrijs, hetgeen 

echter daor een roestkleurigen nekband afgebroken 

| wordt; de onderdeelen zijn wit met rosse dwarsstrepen. 

Hij leeft ook in Tasmanië, en in de Motukken heeft 

men mede eenen sperwer die naauwelijks daarvan 

verschilt. 

De overige sperwers, met schilden aan de voetwortels, 
‘ 

hebben steviger pooten eu dikker, maar korter 

teenen. _Eemige dezer doen niet slechts door huumne 

kleuren, vooral door hunnen rossen nekband, aan 

laatstgenoemde soorten van Australië en den Indischen 

Archipel denken, maar zij bewonen ook diezelfde 

streken. Dit zijn: Nisus torquatus, van Java, Sumatra 

en Timor, die de grootte van onzen sperwer heeft, 

maar steviger is; Nisus erwentus, een weinig erooter, 

van Australië en de Molukken, in laatstgenoemde 

streken echter, veelal naar gelane der eilanden, allerlei 

wijzigingen in kleur aanbiedende; en Nisus approwtmaus, 

van Australië en Tasmanië, die donkerder van kleur 

en wederom grooter is. Deze koene en bloeddorstiee 

vogel rigt groote verwoestingen ouder het pluimgedierte 

aau, en leet ook zijn woesten aard in de gevanvenschap 

| miet af. — Eene kleme soort, Nisus Soloensis, die van 



tot 

Chinesche eilanden verspreid is, heeft puntiger vleugels 

den _Imdischen Archipel de _Philippijnsche en 

dan gewoonlijk en derhalve de derde slaepen langer dan 

de overigen. — Im Zuid-Afrika leeft Nisus tachio, die 

erooter is dan onze sperwer. — Eene kleine soort van 

Afrika. Misus gabar, heeft hare zeer korte teenen, 

even als de voetwortels, met zeer eroote schilden 

bekleed. Sormmige voorwerpen dezer soort hebben een 

eentoonig zwart vederkleed. 
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Men heeft sperwers, wier voetwortels geheel of 

grootendeels met schubben, in plaats van schilden, 

heeft 

nagenoeg de grootte van onzen sperwer, maar zijne 

bedekt zijn. Een dezer, Nisus concenlricus, 

teenen zijn kort en zijne tinten trekken sterk in het 

rosse. Hij bewoont het heete Amerika. Eene andere, uit 

diezelfde streek, Nisus brachyplerus, heeft eenen langen 

start en bereikt ongeveer een en drie vierden voet 

lengte. — Zeer merkwaardig, wegens zijn buitengewoon 

korten binnenteen, is Misus hemidactylus, tevens uit het 

heete Amerika. Hij houdt im grootte het midden 

tusschen de voorgaande soort en onzen sperwer. — 

De allermerkwaardigste en meest afwijkende soort is 

echter Nisus radiatus, ook »eymnogenys” genoemd, 

die im Madagascar en in Zuid-Afrika noordelijk tot 

Zij 
nadert tot de voorgaande soort door haren zeer korten 

Abyssinië en _Senegambië aangetroffen wordt. 

binmenteen , heeft echter alle teenen sterk zijdelings 

zamengedrukt, tamelijk lange vleugels, een klemmen 

en aam de, zijden maakten kop, en een maar 

Men heeft bij dezen 

vogel, die in lengte nagenoer onzen havik evenaart, 

' 
evenredigheid zwakken snavel. 

ofschoon hij veel ranker is, het zonderlinge verschijnsel 

opgemerkt, dat de geleding tusschen het schenkel- en 

voetbeen miet slechts, zoo als andere vogels, bij 
eene voorwaartsche, maar ook eene achterwaartsche 

beweeine van den voetwortel toelaat. Hierdoor wordt 

de vogel in staat gesteld, zijne pooten in aard- of 

rotsspleten en gaten te steken, ze in alle rietingen 

daarin in het rond te draaien, en kikvorschen of 

andere dieren voor den dae te halen of veeleer daaruit 

te werpen. Men ziet dezen vogel zeer zeldzaam in 

de diergaarden, voor welke hij, zoo als in het algemeen 

de behalve sperwers, onze gewone soort, weinig 

gevangen wordt. 

DE BAST ACASRIDE IMEA NT KIKSEN: 

ASTURIN A. 

Het heete Amerika brenet nagenoeg een twintietal 

soorten van roofvogels voort, die, vooral wat de 

onderlinge verhouding der lengte van vleugels en staart 

betreft, 

de havikken en buizerden. 

als het ware. het midden houden tusschen 

Fene der meest bekende soorten. As/urina nitida. 

is een weinig steviger van maaksel dan onze sperwer. 

en grijsachtig wit, hetgeen echter afgebroken is door 

talrijke, blaauwachtig grijze dwarsstrepen, terwijl de 

zwarte staart 9 witte banden vertoont. — Eene even 

groote, maar anders gekleurde soort, _ds/urina 

magnirostris, is kennelijk aan hare lieht bruinroode, 

van zwarte dwarsbanden voorziene slagpennen. Beide 

soorten houden zich vooral aan boschkanten op, 

nestelen op kleine boomen, en voeden zich met kleine 

vogels, muizen, sprinkhanen en zelfs wormen of 

weekdieren. Ofschoon zij beide, zelfs in Suriname, 

onder de gewone soorten behooren, de kuststreken 

bewonen en ook de koffijplantagiën komen opzoeken. 

worden zij intusschen bijkans nooit levend naar Furopa 

gebragt. 

Eene groote soort van bastaard-havik, Asturira 

melanoleuca, veelal ook «Aguia” genoemd, bereikt twee 

voet lengte. Hare kleurverdeeline doet in het algemeen 

aan die van den havik denken; maar zij heeft, in 

het 

over de borst, en de vleugeldekvederen zijn erijs met 

volkomen kleed, een breeden, leikleurigen band 

zwarte dwarslijnen. Deze vogel doet, door zijn stevig 

maaksel en zijne houding, aan de arenden denken, 

weshalve hij ook veelal, maar ten onregte, onder de 

Hij is in Chili 

menigvuldiger dan in andere streken van Zuid-Amerika, 

zee-arenden gerangschikt wordt. 

en behoort in Suriname en Brazilië onder de 

zeldzaamheden. In onze diergaarde heeft men tot 

nog toe steeds eelegenheid gehad, verscheidene 

voorwerpen dezer soort gade te slaan. Zij voedt zich 

voornamelijk met ratten en andere kleine zoogdieren, 

riet echter ook gedurende den trek der duiven groote 

slaetingen onder deze vogels aan. 

Men geeft den naam van «Urubitinga’s” aan de 

soorten wier vederen in het volkomen kleed eene 

zwarte, op den staart door een witten band afgebrokene 

kleur vertoonen. De groote Urubitinga, Asturinaurubitinga, 

bereikt twee voet lengte en is bovendien kenbaar 

aan zijne hooge pooten en zijn stevigen bek, Het 

is een schuwe vogel, die in het hout aangetroffen 

wordt, waar hij zich gaarne op de onderste takken 

der boomen zet, ten einde op den gerond zijnen buit 

te bespieden, die in kleine zoogdieren. vogels, kruipende 

dieren, en zelfs weekdieren en insekten bestaat. Zijn 

nest maakt hij op hooge boomen. Hij werd tot nog 

toe evenmin in onze diergaarden gezien als de kleinere 

Asturina anthracina, en de mog kleinere en licht 

leikleurige Asturina schistacea. 

Sommige, in het algemeen zeldzame, soorten zijn 

kennelijk aan hare witte, min of meer met zwart of 

zwarterijs afegebrokene tinten. — Het blijkt niet, 

dat zij tot mog toe levend naar Europa vervoerd 

werden. _Kenige doen door haren stevigen snavel en 

tamelijk korte vleugels aan de havikken denken. Een 

Asturina albicollis, dezer, bereikt ook magenoeg de 

lengte van onzen havik; terwijl de andere, Asturina 

melanops, naauwelijks zoo groot is als onze sperwer. 



Andere soorten hebben een zwakkeren snavel, langere 

vleugels en in het algemeen het uiterlijk der buizerden. 

Ghiesbertii, 

wegens haar grootendeels wit vederkleed, de meest 

Onder deze is Asturina van Mexico. 

merkwaardige, 

Keune soort, Asturina coronata, wijkt van de overige 

af, 

voetwortels met schubben, in plaats van schilden, 

door dat zij eene kuif heeft en dat hare lange 

bekleed zijn. Zij bereikt meer dan twee voet lengte, 

en behoort onder de zeldzaamheden. 

DE BUT ZER DEN. 

BUD EO: 

Onze gewone en ruigpootige buizerden kunnen tot 

voorbeeld strekken van dit uitgebreide geslacht van 

vogels. Zij zijn meerendeels van middelmatige erootte, 

hebben tamelijk korte teenen, vrij lange, afgeronde 

vleugels, eenen veelal wat korten staart, en eenigzins 

zachte vederen. Hunne vlugt is zwevend; maar zij zijn 

log, en zitten gaarne op kleme verhevenheden van den 

grond, om hunnen buit te bespieden, die voornamelijk 

in muizen en andere kleine zoogdieren bestaat. 

Intusschen eten zij ook kleine vogels en kruipende 

dieren, waarmede sommigen zich zelfs bij voorkeur 

voeden. Deze vogels worden in alle werelddeelen 

aangetroffen. 

Men geeft den naam van RCIGPOOT-BUIZERDEN aan 

de soorten wier voetwortel tot aan de teenen met 

vederen, en slechts aan de achterzijde met schilden 

bekleed is. De gewone Ruigpoot- Buizerd, Buteo lagopus, 

Hij 
broedt in de koude streken van Europa en Azië, 

bereikt somtijds nagenoeg twee voet lengte. 

zeldzaam en enkel in Middel-Europa, verlaat die echter mm 

het najaar, om zich gedurende het gure jaargetijde over 

de overige deelen van ons werelddeel te verspreiden. 

Intusschen strekt lij zijne togten slechts in zeer 

koude winters tot in zuidelijk Europa uit, en het 

te te 

voorwerpen dezer soort in Zuid-Afrika aangetroffen 

heeft. 

dikwijls geschoten of gevangen, 

is dus meer verwonderen, dat men eenige 

Hij wordt in ons land, gedurende den winter. 

en kan derhalve 

gemakkelijk levend voor de dierentuinen verkregen 

worden, waar hij, om de veelvuldige verscheidenheden, 

die de verschillende voorwerpen in kleur en teekeniue 

aanbieden, steeds gehouden dient te worden. — Noe 

meer afwisselend van kleur is de Auigpoot-Buizerd van 

Noord- Amerika, Buteo Sancti Johannis, die overigens. wel 

Is waar, standvastige, maar zeer geringe verschillen 

met den onzen aanbiedt. — Bij Buteo hemilasius, van 

Japan, zijn de voetwortels slechts van voren met 

vederen bekleed. 

De meeste soorten hebben de voetwortels van voren 

en van achteren met schilden, overieens met schubben 

is ook bedekt. Dit Buizerd, 

Buteo vulgaris, het geval. Hij is eenigzins klemer 

bij onzen gewonen 

dan de ruigpootige buizerd, maar, zoo mogelijk nog 

met meer wisseling van kleur. Onze buizerd wordt. 

met uitzondering der zeer koude streken, in geheel 

Hij 
nestelt in eroote bosschen, eenzaam zelfs in Gelderland, 

Kuropa en het westelijk Siberië aangetroffen. 

verlaat die echter grootendeels in het najaar, en trekt 

gezellie, somtijds tot vlugten van eenige honderd 

stuks vereenigd, of zwerft im het rond, en vestigt 

zieh eenzaam in bepaalde plaatsen, om te overwinteren. 

Ofschoon veldmuizen zijn geliefkoosd voedsel uitmaken. 

vangt hij ook andere kleme zoogdieren, jonge of zieke 

vogels. hagedissen, kikvorschen en neemt het zelfs met 

torren en wormen voor lief. In de gevangenschap 

versmaadt hij tusschenbeide zelfs vruchten en brood 

niet. Hij maakt zijn groot nest op hooge boomen. De 

2 tot 4 groenachtig blaauwe eieren zijn met bruine 

en paarsachtige tinten gevlekt. De buizerd is, als een 

der roofvogels ons werelddeel, zeer gewoonste van 

gemakkelijk voor de dierentuinen te verkrijgen. — 

Kene eeniezins klemere soort, die dikwerf eene rosse 

erondtint heeft, Buteo desertorum, ten onreete »le 

tachard” genoemd, wordt in de meeste streken van 

Afrika en zelfs aan de oevers der Beneden-Wole: 

aangetroffen. Zij houdt zich bij voorkeur op opene, 

drooge en woeste plaatsen op, en voedt zich voornamelijk 

met veldmuizen, mollen en insekten. — De Japansche 

Buizerd, Buteo Japonicus, \s mede een weinig klemer 

dan de onze, en zijne voetwortels zijn verder 

tot helft hunner 

lengte met vederen bekleed. Hij wordt in Japan en 

afwaarts en wel aan de tweede 

Oostelijk China aangetroffen. — De gemeenste soort 

van Noord-Amerika is Buteo borealis. Zij Is een weinig 

zwaarder dan onze buizerd, hare voetwortels ziju. 

vooral hij de teenen, zeer dik, en hare kleuren zijn. 

naar gelang der voorwerpen, zeer afwisselend. Zij 

steelt gaarne de kuikens van de landhoeven. — Ken 

grootere, eveneens door de veranderlijkheid harer 

kleuren in het oog vallende, maar veelal rosse soort, 

Buteo feror, bewoont het grootste gedeelte van Afrika 

en westelijk Azië tot Bengalen. — Even veranderlijk van 

kleur is ook Buteo polyosoma, over een groot gedeelte 

Zuid-Amerika tot 

verspreid. — Lene andere Zuid-Amerikaansche soort, 

vann op de Falklands-eilanden 

die echter tot de heete streken beperkt is, en Buteo 

| pleroeles genoemd wardt, is kennelijk aan hare lange, 

in de rust over den staart heenreikende vleugels. — 

Kenige Afrikaansche soorten zijn meer ineen gedrongeu 

en steviger van maaksel dan gewoonlijk. Eene dezer, de 

Jackal-Buizerd, Buteo jackal, komt in Zuid-Afrika voor 

en wordt aldaar Jackal genoemd, omdat haar stemgeluud 

aan dat van den Jackal-wolf doet denken. Zij slaat 

baar verblijf gaarne in de wabijheid der woningen op, 

en men ziet haar over dag meestal op het bouwland 

muizen en andere kleine zoogdieren te zitten. om 

vaneen. — De Augur-Duizerd, buteo augur, vervangt luwe 



plaats in Abyssinië. — enige Amerikaansche soorten | 

zijn langer op de pooten dan gewoonlijk, er is meestal 

veel ros in haar vederkleed, en zij slaan haar verblijf 

bij voorkeur op moerassige of waterrijke plaatsen 

op. Eene dezer, Buteo nigricollis, houdt zich zelfs met | 

de vischvangst bezie, en nestelt op struiken of op | 

lage boomen. | 

Eene der merkwaardigste en zeldzaamste soorten. | 

die Australië bewoont, is de volgende: 

De Wouw-Buizerd. Buteo melanosternon. 

Zijn bek en zijne washuid zijn zeer verlengd, de 

neusgaten zijn mede zeer langwerpig, hij heeft zeer 

lange vleugels, en zijn vederkleed is zwartbruin, 

hetgeen op den nek en de schoudervederen in het 

rosroode overoaat. 

In Noord-Amerika heeft men eene soort, Buteo 

lineatus, die slanker is dan onze bwzerd, maar eenen 

langeren staart, rankere vingers en korte vleugels 

heeft, en hierdoor, even als door hare levenswijze. 

hare erootere vlugheid en haar voedsel, eeniezins tot 

de havikken nadert. De oude vogel heeft den staart, de 

slagpennen en groote vleugeldekvederen op eenen 

zwarten gerond van witte dwarsbanden voorzien, en 

zijne onderdeelen zijn fraai met ros geteekend. — 

Eene andere Amerikaansche soort, Buteo Peuusylvanieus, | 

is miet veel grooter dan ous sperwer-wijfje en heeft 

ook tamelijk korte vleugels. 

In Oost-Indië en Afrika leven eenige soorten, die 

aanmerkelijk kleiner en minder stevig van maaksel 

zijn dam onze buizerd, maar gekenmerkt door | 

hare, geheel met zeshoekige eroote schubben bedekte 

voetwortels. Hare slagpennen vertoonen, ten minste 

gedeeltelijk, eene rosse kleur. De soort van Java, 

Timor en Celebes, Buteo Lirenter, is vosachtig grijsbruin | 

met zwarte vederschachten: de keel. het onderlijf en 

de schenkelvederen zijn echter witachtig. Op Java 

ziet men haar, gewoonlijk in December en Januarij, 

gezellie op moerassen of overstroomde weilanden, waar 

zij kikvorschen, sprinkhanen en kleine vogels vangt. 

Zij zet zich veelal op struiken, zeldzaam op hooge 

boomen. — Haar plaats wordt op het vasteland van 

Indië door Buteo tiesa, In Japan en op de Philippijnsche 

eilanden door Buteo poliogenys vervangen. — De 

Afrikaansche soort, Buteo rufipennis, As slanker dan de 

Aziatische soorten, zij heeft langere vleugels en eenen 

langeren staart, en de onderdeelen zijn ros met zwarte, 

overlangsche vlekken. Zij werd in de landen door den 

Boven-Nijl bespoeld, aangetroffen. 

De AREND-BUIZERDEN, CIRCAËT Us, zijn groote soorten 

met zeer lange vleugels, een grooten kop, groote oogen 

en tamelijk hooge, met zeshoekige schubben bedekte 

voetwortels. Zij worden slechts in de Oude Wereld 

aangetroffen. Wij hebben eene soort dezer vogels, 

Circaëtus Galliens, in Europa, maar zij komt overal 

teumelijk enkel voor, en is bovendien meer in het 

bijzonder tot de zuidelijke en een gedeelte der gematigde 

streken van dit werelddeel beperkt. In ons land werd 

zij nog miet waargenomen. Daarentegen heeft men 

haar in Noord-Afrika en zelfs op Timor aangetroffen. 

Zij bereikt ruim twee voet lengte, houdt zich aan 

de boschkanten op, eet zeer gaarne slangen, nestelt 

gewoonlijk op boomen, in Sardinië echter ook op 

rotsen, en leet een groot groenachtig et, hetwelk door 

de ouden, wanneer het nest door menschen ontdekt is, 

dikwerf in een ander nest gebragt wordt. Men ziet 

dezen in meer dan een opziet merkwaardigen vogel 

zelden in de dierentuinen. — Im het heete Afrika 

tot in de Kaap-Kolonie heeft men eene met de onze 

nagenoeg in alle opzigten overeenkomende soort, 

Circaëlus thoracicus genoemd. Zij heeft intusschen 

de onderdekvederen van den staart steeds ongevlekt. 

en in het volkomen kleed zijn ook buik en borst 

wit en ongevlekt, terwijl de krop, hals, kop en alle 

bovendeelen eene zwartbruine kleur vertoonen. — Eene 

arootere, steviger en geheel donkergraauwe soort is 

Circaëtus cinereus, die dezelfde verblijfplaatsen als de 

voorgaande heeft. 

Andere 

Bacha’s genoemd, hebben kortere vleugels, en hare 

soorten, meer in het bijzonder de 

achterhoofdsvederen zijn in dier voege breed en 

verlengd, dat zij eene soort van kuif vormen. Zij zijn 

bruin van kleur, maar hare onderdeelen of zelfs haar 

bovenrug zijn van witte, rondachtige vlekken voorzien. 

De grootste, meestal tamelijk ligtbruine soort, Circaëtus 

chiela, bewoont het vasteland van Oost-Indië tot 

China. Zij bereikt meer dan twee voet lengte. De 

gewone soort, Circaëlus bacha, werd op Ceylon, Sumatra 

Java en Borneo waargenomen, en men beweert zelfs 

dat zij in Afrika voorkomt. Op Java wordt zij overal, 

zoowel op de vlakten als op het gebergte, aangetroffen. 

In hare levenswijze heeft zij veel overeenkomst met 

de buizerden. Deze vogel is een kloekmoedige en 



onversaagde slangendooder, die echter ook andere 

kruipende dieren, kuikens en eenden aanvalt. Eene 

eeniezins kleinere bijsoort bewoont Celebes. De soort 

der Philippijnsche eilanden, Circaëtus holospilus, is de 

Het 

deze vogels nagenoeg nooit in de dierentuinen levend 

fraaiste van allen. is te bejammeren dat men 

aantreft. 

het slot der arend-buizerden kan de 

volgende soort plaatsen. 

Aan men 

De Circaëlus ecaundalus. Goochelaar. 

Le Vaillant, die deze soort ontdekt heeft, noemde 

haar »le bateleur”, uithoofde der veelvuldige en 

zonderlinge zwenkingen, die zij. als het ware, in de 

volbrengt. Zij 

alle overige roofvogels door 

eht spelende, gedurende de vlugt 

onderscheidt zich van 

haren buitengewoon korten staart. Overigens heeft 

zij zeer stevige, met kleine schubben bedekte pooten. 

zeer lange vleugels en eenen grooten kop met verbreede 

en verlengde nekvederen. Het vederkleed der jongen is 

brumachtie, dat der ouden bruimnzwart, hetwelk echter 

op de vleugels door grijs afgebroken is, en op den 

rug en staart door een fraai roodbruin vervangen wordt. 

Men heeft dezen vogel, behalve in Zuid-Afrika, ook 

De 

avan de Kaap de Goede Hoop noemen hem Berehaan. 

aan den Boven-Nijl aangetroffen. Nederlanders 

Hij valt Jonge gazellen, jonge struisvogels en lammetjes 

of 

am krengen. Hij leeft gepaard en nestelt op hooge 

zieke dieren aan, verzadiet zich echter veelal 

boomen. De vier eieren zijn wit, en de jongen 

worden door de ouden uit den krop gevoederd. Men 

heeft herhaaldelijk gelegenheid gehad, dezen zonderlingen 

vogel in onze diergaarde te aanschouwen. 
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DE WOU W 

MeT E Ve USS. 

EINE 

Het 

kenmerk dezer roofvogels is ontleend aan 

voornaamste, maar zeer in het oog vallende 

hunnen 

meer of min gevorkten staart. Zij hebben korte, naar 

evenredigheid zwakke pooten. en naderen tot de 

huizerden ten opzigte van hunne levenswijze. 

De onderafdeeling der EIGENLIJKE WOUWEN bevat 

de groote soorten met eenen duidelijk of zelfs diep 

uitgesneden staart, met lange schenkelvederen, en 

wier vederkleed brun is. De fraaiste en grootste 

van deze is onze Koxingswouw, Milvus regalis, veelal 

Hij 

lengte, waarvan de diepgevorkte staart meer dan de 

ook » Milan” genoemd. bereikt ruim twee voet 

helft en de vleugels. nagenoeg drie vierden innemen. 

Zijn 

bruinzwarte 

door 

de 

slagpennen geheel door bruinzwart vervangen wordt. 

vederkleed is fraai roestrood, hetwelk 

schachtvlekken afgebroken, en op 

De koningswouw bewoont het gematigde en warme 

Europa en bezoekt op den trek Noord-Afrika. In ons 

land wordt hij slechts zeer enkel en witslutend in de 

grensprovinciën aangetroffen. Zijn voedsel bestaat in 

andere kleine zoogdieren. kleine vogels muizen en 

en kruipende dieren. Im zijn mest, hetwelk hij op 

hooge boomen plaatst. vindt men 5, zelfs 4 vuilwitte. 

met bruin gevlekte en gestreepte eijeren. Daar zijne 

vlugt sierlijk en zwevend is, en hij zich dikwerf 

hoor im de lucht verheft, zoo levert de jaet met den 

valk op den koningswouw een grootseh schouwspel 

op. en was derhalve een door vorsten en grooten 

zeer gezocht vermaak. Deze vogel is ook een sieraad 

Als 

hebben Wij de voleende soort doen afbeelden. 

der dierentuinen. — voorbeeld der wouwen 

De Chinesche Wouw. Mileus melanotis. 
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Deze soort is even groot als de koningswouw, maar 

haar staart is veel minder gevorkt, zij is veelal 

donkerder van kleur, heeft eene zwarte vlek aan de 

oorstreek, en de korrelige verhevenheden van hare 

voetzool zijn puntig, zooals dit ook bij den zwartbruinen 

wouw plaats heeft. Zij is zeer gemeen aan de 

kust van China, en komt ook in Japan en Nepaul 

voor. Im den paartijd doet zij eene soort van zang 

hooren. — De Zwartbruine Wouw, Milvus aetolius, ook 

kleiner dan de »Milvus niger” genoemd, is een weinig 

kouingswouw, donkerder van kleur, en zijn staart is 

veel minder diep gevorkt. Hij bewoont overigens 

dezelfde streken als deze, houdt zich echter bij voorkeur 

aan het water op, en voedt zich meestal met kikvorschen, 

visschen of allerlei afval. — ene bijsoort, Milous affinis 

genoemd, die slechts door hare eeniezins mindere 

grootte schijnt af te wijken, werd hier en daar in 

Oost-Indië tot Australië aangetroffen. — De plaats 

van onzen zwartbruinen wouw wordt in het grootste 

gedeelte van Afrika vervangen door eene, nagenoeg 

slechts door haren gelen bek, afwijkende soort. 

Milvus degyplius genoemd. Zij werd intusschen ook 

in Dalmatië, Griekenland en Klein-Azië waargenomen. 

Het is een vraatzuchtige en stoutmoedige vogel, die 

de nabijheid van den mensch zoo weinig ontziet, dat 

hij het pluumgedierte van de plaatsen der woningen 

komt stelen, en zelfs de visschen uit de manden 

terwijl men die op het hoofd draagt. — De zeldzaamste 

en meest afwijkende soort is Mivus isiurus, van 

Australië. Zij heeft de grootte van den zwartbruinen 

doet 

koningswouw denken. Hare vleugels zijn daarentegen 

Wouw, echter door hare kleuren aan den 

langer dan gewoonlijk, de mekvederen zeer puntig 

en eemiezins verlengd, de staart is zeer weinig gevorkt, 

de bek is zwakker, en de pooten zijn, in plaats van 

met schilden, met een net van schubben bekleed. Deze 

soort houdt zich in bosschen op, voedt zich voornamelijk 

met vogels, maakt haar nest op boomen en leot 2 

geelachtig witte, hetzij eenkleurige, hetzij met bruin 

gevlekte en gestipte eijeren. 

Men 

ELANOIDES, 

vat onder den naam van ZWALUW-WOUw. 

eemge soorten zamen, die eenen zeer 

langen en buitengewoon diep gevorkten staart hebben. 

De eene, Blanoides fuscatus, komt voor in het heete 

Amerika. Zij bereikt twee voet lenete, waarvan de 

staart de helft en de vleugels twee derden innemen. 

De staart is tot op de helft gevorkt en zwart, even 

als de rug en de vleugels, terwijl de overige deelen 

wit zijn. Deze, door al de opgenoemde hoedanigheden 

zeer in het oom vallende vogel houdt zich bij voorkeur 

in de groote, in Amerika onder de mamen van 

pprairien, savanma's” of »llanos” bekende grasvlakten 

op, waar men hem gewoonlijk tot kleine troepen 

van 20 tot 30 stuks vereenigd, aantreft. Hij voedt 

zich met slangen, hagedissen en voormamelijk met 

sprinkhanen en andere gevleugelde insekten, die hij 

veelal dadelijk in de inslikt. vluet Zijne vlugt is 

buitengewoon schoon, gemakkelijk en sierlijk, en hij 

is, door den vorm van zijne vleugels en zijnen staart, 

in staat, met de grootste schielijkheid allerlei beweeingen 

en zwenkingen te maken. De jagt op deze vogels is 

te gemakkelijker, daar zij, even als onze sterns, de 

gewoonte hebben, zoodra men er een geschoten 

heeft, boven dit gewond of gedood voorwerp im het 

rond te vliegen. In den broedtijd leeft hij gepaard 

langs de boschkanten, waar hij zijn nest, ’t welk 

B tot 4 eijeren bevat, op boomen plaatst. Ofschoon 

deze vogel, zelfs in Suriname, onder de gewone 

soorten behoort, wordt hij echter slechts zeer zeldzaam 

levend naar Europa gebragt. — Eene kleimere soort, 

Blanoides Riocouri, die slechts eenen voet lenste bereikt 

en buitengewoon zeldzaam is, bewoont Senegambië. 

Haar vederkleed is op de bovendeelen grijs, op de 

onderdeelen wit. 

De BASTAARD-WOU WEN, ELANUS, zijn gekenmerkt 

door hunne afgeronde nagels en hunnen in het midden 

slechts weinig gevorkten en aan wedr ide naar buiten 

wederom eenigzins afgeronden staart. Zij bewonen 

de heete luchtstreken. 

De soort van Afrika, Mauus melanopterus, die ook 

in Hindostan voorkomt en somtijds in de zuidelijke 

en gematigde streken van ons werelddeel verdwaalt, 

heeft 

onderdeelen wit, op de bovendeelen grijs, maar de 

ongeveer eenen voet lengte. Zij is op de 

vleugeldekvederen zijn zwart. Deze vogel verspreidt 

eene sterke muskus-lucht. Hij voedt zich met sprinkhanen 

en andere vlievende insekten. Het zou te wenschen 

zijn, dat men deze of eenige andere der volgende 

soorten levend voor onze dierentuinen aanbraet. — 

De soort van Java, Mlanus intermedius, de eewone soort 

van het heete Amerika, Mlanus leueurus, en de wewone 

soort van Australië, Blanus arvillaris, zijn een weinig 

grooter dan die van Afrika, en hebben onderhmg 

veel overeenkomst. — In Australië leeft eene noe 

srootere, maar zeldzame soort, Blanus scriptus 

genoemd. — In het heete Amerika komt daarentegen 

noe eene zeer kleime en bovendien fraai gekleurde 

soort, Blanus Swainsoni, voor. Zij is miet grooter dan 

een lijster en op de bovendeelen zwart, op de 

onderdeelen wit, maar het voorhoofd ‘en de oorstreek 

zijn hoog bruingeel, de schenkelvederen lieht ros, en 

men ontwaart aan den nek eenen witten, van achteren 

met roodbruin afgezetten band. 

De VALK-WOUWEN, ICTINIA, besluiten het geslacht 

der wouwen. Hun staart is zeer weinig uitgesneden, 

en hun bek vertoont, gelijk die der valken, aan weerszijde 

een hoekig uitsteeksel. Zij zijn niet groot, hebben 

zwakke pooten, lange vleugels. een met zwart en grijs 

en aan de slagpennen met roodbruin gekleurd vederkleed 

en bewonen Amerika. De kleine soort, Zetinia plumbea. 

komt van Brazilië tot Louisiana voor, en is, vooral 

in Zuid-Amerika, een gewone roofvogel. Zij heeft eenen 

voet lengte, vliegt snel en voortreffelijk, verheft zich 

dikwerf hoog in de lucht, en zet zich veelal op de 



toppen der boomen, waar zij ook haar nest maakt, 

en van waar zij op haren buit loert, die uit insekten 

bestaat. De 

Mississipensis, is een weinig 

== Zetinea 

het 

warme Noord-Amerika en voedt zich voornamelijk 

en _ vogels tweede soort, 

grooter. bewoont 

met sprinkhanen. 

DEE RWRESSPRIENNEDIIEE VoEAN:. 

PEESRENAIES: 

De Wespendieven naderen het meest tot de wouwen: 

maar hun staart is, in plaats van gevorkt, afgerond: 

hunne neusgaten zijn zeer langwerpig en nagenoee 

horizontaal, en hunne teugels zijn veelal bekleed met 

min of meer volkomen ontwikkelde vederen, en niet 

slechts met enkele haarvedertjes, zooals dit bij de 

overige roofvogels plaats heeft. Zij worden, ofschoon 

heete 

streken van alle werelddeelen, met uitzondering van 

in kleinen getale, in de en _ gematigde 

Noord-Amerika, aangetroffen. 

De soorten der Oude Wereld hebben de teugels 

met vedertjes bekleed. 

Deze vedertjes zijn vooral zeer sterk ontwikkeld 

en diet geplaatst bij de EIGENLIJKE WESPENDIEVEN, 

die eene lengte van ruim een en drie vierden voet 

bereiken. Onze gewone Wespendief, Pernis apivorus, 1s 

merkwaardig wegens de veelvuldige afwijkingen, die 

zijn vederkleed, hetzij maar gelang van den ieeftijd 

en de sekse, hetzij naar gelang der voorwerpen, 

aanbiedt. Deze vogel bewoont het gematigde en warme 

Europa, en het gematiede Siberië tot Japan, werd 

ook in Arabië, Eeypte en aan de Goudkust aangetroffen. 

Hij houdt zich bij voorkeur aan de boschkanten, in 

de nabijheid van weilanden op. In het najaar zwerft 

hij im het rond, komt bij de woningen, en vliegt 

somtijds door de opene ramen in de kamers. zelfs 

midden in de steden. Ofschoon schuw van aard, wordt 

hij in de gevangenschap weldra mak, kwijnt er echter 

veelal spoedig en sterft, weshalve men hem ook zelden 

levend in de diergaarden ziet. Ofschoon zijn geliefkoosd 

voedsel uit wespen, hommels en bijen bestaat, ect 

hij echter ook andere insekten, rupsen, kikvorschen, 

hagedissen, rooft de jonge vegels uit de nesten, of 

maakt zelfs jagt op oude vogels. op jonge konijnen en 

jonge hazen. Men vindt zijn nest op boomen, meestal 

op geen aanzienlijke hoogte van den grond. De 2 tot 

L eijeren, die het bevat, zijn op eenen licht geelachtie 

rossen grond geheel en al met rosbruin gemarmerd. 

De ouders voeden hunne jongen met hommels, wespen, 

bijen en dergelijke insekten. Intusschen bijten zij. 

alvorens hen, hetzij zelve in te slikken, hetzij aan hunne 

jongen te geven, het achtergedeelte van het lijf dezer 

insekten, hetwelk den angel bevat, af. 

tweede soort. van 

Oost-Indië. 

welke bier de afbeelding 

bewoont 

KAS (ed 
NNS 

De Indische Wespendief. Pernis eristalus. 

Deze soort gelijkt in het algemeen op de onze. 

maar hare achterhoofdsvederen zijn, bij de oude 

voorwerpen, tot eene kuif verlened. 

Nepaul tot 

hare levenswijze de grootste overeenkomst met de 

Zij wordt van 

Sumatra en Java aangetroffen, heeft in 

onze ‚en voedt zich eveneens voornamelijk met wespen. 

Men geeft 

BAZA, 

den naam van KOEKOEK-WESPENDIEF. 

aan eenige kleinere soorten. die door hare 

kleurverdeeline eeniezins aan de koekoeken doen 

denken, maar bij uitstek gekenmerkt zijn door haren. 

aan wee szijde met twee hoekige uitsteeksels voorzienen 

bovensnavel. Haar achterhoofd is met eene. min of 

meer ontwikkelde kuif versierd, die zij in het leven 

loodregt oprigten, en hare pooten zijn zwak. Zij leven 

in bosschen en voeden zich met insekten. Men heeft 

nog geen dezer fraaije en opmerkenswaardige vogels 

levend in ons land gezien. — De soort van Australië. Baza 

suberistata, bereikt een en een derden voet lenete. — Eene 

andere soort, Baza Reinwardtii, is over den Indischen 

Archipel tot op de Philippijnsche eilanden verspreid. 

De kleuren van haar vederkleed bieden, vooral naar 

gelang van den leeftijd der voorwerpen, veelvuldige 

verscheidenheden aan. Bij de ouden zijn de kop, hals 

en krop grijs, de rug eu schoudervederen bruin; de 

kuif en vleugels zwartachtie; de borst en buik wit 

met zwarte dwarse banden; de staartpennen van boven 

grijs, met zwarte dwarsbanden, van welke een breede 

aan het einde, en drie smalle aan het begin van den 

staart geplaatst zijn. In het onvolmaakte kleed zijn 

de staart en vleugels bruin, de erondkleur der overige 

deelen is en men ontwaart de keel veelal ros, «un 

eene donkere, overlangsche streep. — De soort van het 



Baza kleiner: die 

Baza eneuloïdes. 

lopholes, is 

heeft de 

vasteland van Indië, 

Afrika, 

ontwikkeld. 

van kuif weimie 

De merkwaardigste en tevens zeldzaamste soort is 

de volgende: 

De Alh-Wespendief. Macheirhamphus alcinus. 

De Alk-wespendief wordt voornamelijk gekenmerkt 

door zijnen hoogen, zijdelings buitengewoon te zamen 

gedrukten en van boven scherpen snavel. Bovendien 

wijkt hij door zijne lange teenen en langere, rankere 

voetwortels van alle overigen af. Deze vogel heeft 

anderhalven voet lenete, en is bruinzwart van kleur, 

maar de keel is wit met eene zwarte, overlanesche 

streep. Hij bewoont Malakka. 

De wespendieven der Nieuwe Wereld hebben de 

teugelvedertjes zeer weinig ontwikkeld. Zij vormen 

het ondergeslacht CYMINDIS. 

doet door hare Eene soort, Cymindis uncinatus, 

kleurverdeeling en grootte aan den koekoek-wespendief 

van den Indischen Archipel denken, en is voornamelijk 

gekenmerkt door haren _verleneden, dikken en 

buitengewoon haakvormigen snavel. Zij bewoont de 

bosschen van Brazilië tot Colombië, houdt zich aan 

de boschkanten op, en loert, op eenen boomtak 

zittende, op haren buit, die in insekten en slakken 

bestaat. — De andere soort, Cymindis Gugyauensis, heeft 

eenen langen staart, en haar bovensnavel is, even als 

bij de valken, van een hoekig uitsteeksel voorzien. 

Zij bereikt anderhalven voet lengte, en de kleuren 

van haar vederkleed zijn aan geheel buitengewone, 

grootendeels toevallige afwijkingen onderhevig. Zij 

bewoont de groote bosschen van Brazilië, Guyana en 

Colombië, en voedt zich voornamelijk met sprinkhanen. 

DE GAPE Re SBNORN ZIE ARID JEAN 

Men treft 

noordelijk tot Florida, eene groep van roofvogels aan, 

in Amerika, van de Falklands-eilanden 

die in het algemeen overeenkomst hebben met de 

buizerden, in hunne levenswijze echter tot de gieren 

naderen. Hun gezigt is veelal gedeeltelijk naakt, en 

hunne voetwortels zijn min of meer verlengd en, aan 

de voor- en achterzijde, naar onderen van 3 of 4 

schilden voorzien, terwijl de overige deelen met 

schubben bedekt zijn. Zij hebben stevige, maar niet 

bijzonder sterk gekromde nagels. Hun voedsel bestaat 

uit ratten, jonge vogels, krmpende dieren, insekten en 

dezer maskers, uit slakken en wormen; velen echter 

voeden zich voornamelijk met het vleesch van doode 

dieren. Hunne stem is onaangenaam. Men kan deze 

vogels ook onder den algemeenen, uit het Portugeesch 

ontleenden naam van Caracara zamenvatten. 

De EIGENLIJKE GIERBUIZERDEN, POLYBORUS, hebben 

verlengde voetwortels, lange vleugels,een middelmatigen, 

afgeronden staart en stevige nagels. Zij houden zich 

bij voorkeur in opene streken op, loopen op den grond 

gemakkelijk en vrij schielijk, eten allerlei kleine, zieke 

of jonge dieren, voleen de kudden en reizigers, en 

naderen de woningen, ter verkrijging van hun voedsel. 

hetwelk in het vleesch van gevallene of doode dieren 

of in allerlei afval bestaat. 

Eene der gewoonste soorten, die men, in den regel, 

in de meeste diergaarden levend aantreft, is de 

Caragara, Polyborus Brastliensis. Zij heeft de grootte 

van onzen buizerd, en de naakte huid van haren kop 

vertoont in den ouden leeftijd eene licht steenroode 

kleur. Deze vogel wordt van het Vuurland tot Florida 

aangetroffen. Ofschoon hij zich in vlakten ophoudt, 

slaat hij dikwijls zijn verblijf aan de boschkanten op. 

In de bosschen zelven en lanes de kuststreken komt 

hij niet voor. Daarentegen begeeft hij zich gaarne in 

plantagiën en in de nabijheid der woningen. Gedurende 

de vlugt rigt hij de vederen van den bovenkop op, en 

laat alsdan ook dikwerf zijne stem hooren. Hij is iu 

gestadige beweging, van den eenen struik naar den 

anderen vliegende, of op den grond heen en weder 

loopende, of zich op verdere afstanden begevende. 

Weinig kiesch op den aard van zijn voedsel, eet hij niet 

slechts ratten, muizen. Jonge vogels, hagedissen, slangen, 

kikvorschen , insekten, slakken en wormen, maar 

neemt ook anderen roofvogels hunnen buit af, en dwingt 

zelfs de krengeieren, het verslonden voedsel wederom 

uit te spuwen, ten einde zich zelf er mede te verzadigen. 

Het 

veplaatst nest, 2 licht rosse, met bruin of bruinrood 

wijfje leet, in haar, op boomen of struiken 

gevlekte eijeren. — Op de Falklands-eilanden treft 

men, gemeenschappelijk met den (Caragara, eene andere 

soort, Polyborus australis genoemd, aan, die slechts 

weinig grooter is, ronde, in plaats van langwerpige, 

neusgaten heeft, wier kopvederen lancetvormig en 

op het voorhoofd zelfs haarachtie zijn, en die zeer 
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donker van kleur is. Im hare levenswijze heeft zij 

veel overeenkomst met den Caragara ; maar zij nestelt 

op de, langs de zeekust, vrij uit de zee oprijzende 

rotsen, en maakt gezellig jagt op konijnen. Ofschoon 

menievuldie in haar geboorteland, wordt zij echter 

slechts zeldzaam levend naar Europa gebragt. — Noe 

veel zeldzamer wordt de volgende soort levend in | 

Europa gezien. 

De Berg-Caracara. Polyborus albigularis. 

Deze vogel is een weimig kleiner dan de gewone 

caracara, en zeer kennelijk aan de vederen van zijnen | 

bovenkop, die wolachtig en kroes zijn. Hij heeft zeer 

kleime, ronde, hoog geplaatste oogen. Het vederkleed 

vertoont eene purperachtige, zwartbruine kleur, die | 

echter op den buik, de schenkel- en onderdekvederen 

den staart in van het wit overgaat; de staart is, | 

behalven eenen breeden, zwartbruinen dwarsband. 

mede wit. Zijn vaderland is Chili en Peru; hij is 

intusschen tot het hooge geberete, waar de bosschen 

te 

condor, 

met 

Zijne 

levenswijze verschilt weinig van die van den Caracara. 

ophouden groeien, beperkt, en aldaar, 

den de meest algemeene roofvogel. 

maar het wijfje leet hare drie eieren op naakte rotsen. 

Eemige soorten zijn, ofschoon steviger van maaksel. 

naauwelijks grooter dan het wijfje van onzen sperwer. 

Zij hebben ronde neusgaten. en de hoofdkleur van 

haar vederkleed is een vuil, met bruin geteekend 

okergeel. — Bene dezer, Polyborus chimachima, bewoont | 

Guyana, Brazilië en Paraguay, waar zij in de savanna’s, 

op 

Intusschen nadert zij dikwijls de woningen, vooral met 

meest moerassige plaatsen aangetroffen wordt. 

het doel om de maskers van insekten te gaan opzoeken, 

en is in het algemeen niet schuw. Overigens eet zij 

gaarne kruipende dieren, slakken en insekten. Men 

treft haar veelal paarsgewijze aan, en zij verheft zich 

langzaam hoor in de lucht. — De tweede soort, 

Polyborus chimango, heeft langere voetwortelsen lichtere 

tinten, en vervangt de voorgaande in de streken 

zuidelijk van Paraguay gelegen, en in Chili. Zij leet hare 

witte, met brum geteekende eijeren in mierenhoopen. 

De _ BASTAARD-GIERBUIZERDEN, _IBICTER, houden 

zich in het hout op, van waar zich echter de meeste 

soorten op de savanna’s begeven, om haar voedsel te 

zoeken, hetwelk voornamelijk uit insekten en slakken 

of ook vogels bestaat. Zij schijnen tot de heete streken 

van Zuid-Amerika beperkt te zijn, en daar zij ook 

het 

landslieden in deze kolonie miet moeijelijk vallen, onze 

In Suriname voorkomen, zoo zoude aan onze 

dierentuinen van levende voorwerpen dezer eigenaardige 

Ibicter heeft 

eenen stevigen snavel; het geziet tot aan de kruim. 

vogels te voorzien. Eene soort, ater, 

de ooropening en de keel is naakt, en haar vederkleed 

zwart, met eenen witten band aan den wortel van 

den staart. Zij bereikt een en een vierde voet 

lengte. — Eene andere soort, Zbicter sociabilis, wier 

gezigt eveneens naakt is, heeft eenen sterk verlengden, 

maar buitengewoon dunnen snavel, en haar vederkleecd 

vertoont eene eentoonige blaauwerijze leikleur. — 

Eene soort met eenen dunnen bek, Zbieter leueopygus. 

is een weinig grooter, donkerder van kleur, en heeft 

het 

Zij bewoont Brazilië. — Zeer vreemdsoortig is de 

de 

Is. 

het eerste derde en einde van den staart wit. 

Bosch-Gierbuizerd, lbicter Amertcanus, die van al 

overige soorten afwijkt door kortere pooten en vleuge 

eenen angeren staart, door dat de maakte huid van 

het geziet zich over de geheele keel uitstrekt, en door 

dat hij zich uitsluitend in de bosschen ophoudt en de 

heeft 

vederkleed 

vlakten miet bezoekt. Deze soort omstreeks 

anderhalven voet lengte. Haar is zwart, 

hetgeen echter op de schenkels en van den buik 

achterwaarts door wit afsebroken wordt. De naakte 

deelen bieden daarentegen bij oude voorwerpen zeer 

fraaije tinten aan: het oor is namelijk, in dezen leeftijd, 

het 

afgezet; de washuid, de mondhoek en de wortel van 

vuurrood en onderste ooglid geel met rood 

den ondersnavel zijn helder hemelsblaauw, de overige 

gedeelten van den bek lieht groenachtig geel; de naakte 

huud van het geziet is vermiljoen rood, en de pooten 

zijn hoor ovanjekleurie. Deze vogel houdt zich 

uitsluitend iu bosschen op, waar men zijne schelle 

en doordringende stem reeds van ver verneemt, en 

hem onrustig van tak tot tak ziet vliegen. Hij voedt 

zich met wespen, bijen, allerlei andere insekten en 

eet 

Na den broedtijd leeft hij gezellig. 

hunne maskers, echter ook vruchten en beziën. 



DE (GIENRNROICAIS: 

de matuurkundieen, 

het hoofd 

maar zeer ten onregete, vermits 

De giervogels worden door 

volgens eene oude gewoonte, aan der 

roofvogels geplaatst, 

hunne pooten niet geschikt zijn tot het erijpen van 

hunnen buit, en zij in het algemeen, door hunne 

levenswijze en den aard van hun voedsel, aantoonen 

op een lageren trap te staan dan de valkvogels. Hunne 

pooten, ofschoon zeer stevig, zijn echter van stompe 

nagels voorzien en doen in het algemeen aan die 

der hoendervogels denken; ook is de oppervlakte der 

pooten, in plaats van met schilden of eroote schubben , 

De 

lammergier uitgezonderd, is hun hals lang en, gelijk 

met een net van kleine schubben bedekt. 

de kop, kaal of slechts met enkelstaande haar- of 

wolachtige vederen bekleed. De kop en oogen zijn 

klein, en de snavel is min of meer in de lengte 

gerekt. Zij zijn daarentegen zwaar en plomp van 

gestalte, en hebben breede, groote en afgeronde vleugels. 

De meesten behooren ouder de grootste roofvogels; 

Het 

vleesch van doode, zieke of gewonde dieren strekt 

anderen zijn slechts van middelmatige grootte. 

hun tot voedsel. De lammergier tracht zelfs gezonde 

dieren te overrompelen en in afgronden te storten: 

maar de overige soorten beloeren haren buit terwijl zij 

hoog im de lucht in het rond zweven. Het verscheuren 

van den buit geschiedt met den snavel, terwijl de 

pooten hierbij slechts dienen om op den buit of den 

grond te zitten. Hun lange, veelal kale hals en kleine, 

eveneens kale kop stellen hen bijzonder in staat de 

ingewanden uit de buik- en borstholte der doode 

dieren te halen. 

Zij maken hun nest op rotsen of leggen de eijeren 

eenvoudig op den grond; sommige nestelen ook op 

boomen. Men treft deze vogels in geheel Amerika 

en Afrika, in het heete Europa en van hier door 

Middel-Azië tot Bengalen aan; maar zij ontbreken 

verder oostelijk, en komen dus in den Imdischen 

Archipel, in Australië en Polynesië niet voor. 

Men kan de giervogels onder de volgende drie 

geslachten rangschikken. 

DE ReASAREIGAISBRSEN: 

CAST IEDANREENE NS: 

Het geslacht der raafgieren bevat alle eieren der 

Wereld, 

door hunne doorboorde, dat is te zeggen, in het 

Nieuwe die algemeen gekenmerkt zijn 

midden niet door een tusschenschot van elkàar 

afgescheidene neusgaten. Men deelt de Amerikaansche 

gieren wederom af in soorten zonder of met vleezige 

aanhangsels aan den kop. 

Onder de soorten zonder vleeziee aanhangsels aan 

den kop, die men EIGENLIJKE RAAFGIEREN noemen 

kan, zijn de meesten slechts van middelmatige grootte, 

en hun vederkleed heeft eene zwarte kleur. De meest 

algemeen verspreide van deze is de Aura, Vultur aura, 

ook »Jota” genoemd, die zuidelijk tot de Falklands 

eilanden en Vuurland, en noordelijk tot in den staat 

Ohio voorkomt. Deze soort bereikt twee voet lengte, en 

is kennelijk aan haren verlengden en sterk afgeronden 

staart, en aan de kleur van het naakte gedeelte van 

kop en hals, die, even als de pooten, paarsachtig 

vleeschkleurig zijn. De oogen zijn bruin, met eenen 

witten zoom om de pupil, en de schachten der groote 

slagpennen bruin; daarentegen is de bek witachtig. 

De aura wordt van het zeestrand tot op de hooge 

gebergten aangetroffen; intusschen ontbreekt hij in 

sommige, zelfs uitgebreide streken, terwijl hij in 

andere wederom zeer menigvuldig is. Hij slaapt op 

rotsen of op de lage takken van vrij staande boomen, 

op 

kleine 

de daken der gebouwen of zelfs op de ra’s van 

schepen. Met het krieken van den dag gaat 

bij op roof uit, en zweeft, zonder de vleugels te 

bewegen, uren lang en op eene geringe hoogte in 

het rond. Door zijn voortreffelijk gezigt ontdekt hij 

op groote afstanden de krengen van dieren, waarmede 

hij zich voedt, en waarop hij onmiddellijk afkomt. Hij 

wordt nu weldra van anderen vergezeld, die gezamenlijk 

het kreng van alle weeke deelen in dier voege ontblooten, 

dat 

dagen, niets dan het geraamte overblijft. Daar hij 

er b.v. van een dood paard, na een paar 

hierdoor de verpesting der lucht belet, en dit voor 

de huije bewoners dezer streken gemakkelijker is dan 

wanneer zij zelven hiervoor moesten zorgen, zoo wordt 

hij als een nuttig dier overal gespaard; in Peru wordt 

zelfs degene, die er een doodt, met vijftig zware piasters 

beboet, en op Cuba wordt deze handeling met den 

Men heeft ook 

aanleiding deze vogels te dooden, daar hun vleesch 

kerkban bestraft. bovendien geene 

eenen onaangenamen reuk en walgelijken smaak heeft, 

en zelfs van huns gelijken niet gegeten wordt. Ook 

verlaten zij de plaatsen, waar men er een gedood heeft. 

Hij vervaardigt zijn nest uit takken, en plaatst het in 

het digte hout, dikwijls op den grond tusschen drooge 

struiken. Het bevat twee langwerpige, blaauwachtig 

witte, met bruin en paars gevlekte eieren, die 

afwisselend door het mannetje en wijfje uitgebroed 

worden. De jongen, die in den beginne met rosachtig 

wit dons bekleed zijn, verlaten het nest eerst eene 



maand na hunne geboorte, wanneer zij met het zwarte 

vederkleed bedekt zijn. 

In Brazilië en Guvana wordt, naast den aura, eene 

andere soort, de 

aangetroffen. Hij heeft in 

Oranje-Aura, Cathartes uribitinga, 

restalte, maaksel. den vorm 

van den verlengden staart en de kleuren van het 

vederkleed de erootste overeenkomst met voornoemde 

soort: maar hij is een weinig kleiner, de vederen 

van den bovenhals loopen verder naar voren en tot 

op het achterhoofd, de naakte deelen van kop en 

hals zijn oranjegeel, het oog is karmijnrood, en de 

schachten der groote slagpennen zijn witachtig. Im 

onzen dierentuin heeft men sedert jaren gelegenheid 

deze beide aura’s levend te zien. 

Eene andere, zwarte soort, de Oeroeboe, Cathartes 

atratus, wijkt van de beide voorgaanden voornamelijk 

af door haren korten, aan het einde vierkanten staart 

en hare korte vleugelpunt. De naakte deelen van kop 

en hals zijn zwartachtig, de pooten zwartachtig grijs. 

de 

gematigde 

Deze vogel is ook een weinig kleiner dan 

oranje-aura, en bewoont de warme en 

streken van Noord-Amerika, waar hij zelfs im de 

steden een gewone vogel is. Men ziet hem hier, hetzij 

in de straten ronddrentelen, of zich op de daken der 

huizen in den zonneschijn koesteren of, bij koud weder 

op de toppen der schoorsteenen zitten, ten einde 

zich in de daaruit stroomende warmte te verkwikken. 

Daar zij door wet of uit gewoonte beschermd worden. 

| 

| 

zoo ziju zij in het geheel niet schuw. Zij leven 

gezellig, maar afgezonderd van den aura, en zijn 

kiescher in hun voedsel dan deze, die het vleesch 

gewoonlijk miet eerder verslindt, voor dat het in den 

staat van verrotting gekomen is. Zij maken hun 

nest op boomen in moerassen. — De Oeroeboe van 

Zuid-Amerika, Cathartes atratus Brasiliensis, stemt in 

aile opzigten met den Noord-Amerikaanschen overeen. 

behalve dat hij een weinig kleiner is. Ook deze beide 

vogels heeft men in onzen dierentuin levend eezien. 

Men heeft 

Cathartes Califormanus, die nagenoeg vier voet lengte 

m Californië eene zeer groote soort. 

bereikt, en eenen uit lange en smalle vedereu 

zamengestelden halskraag heeft. Ook de buikvederen 

hebben deze gedaante. De naakte huid van kop en 

hals is oranjegeel. Het vederkleed is zwart, maar 

deze kleur egaat. op de groote vleugeldekvederen, in 

het grijs- of witachtig over. Ofschoon men beweert. 

dat deze vogel, in den winter, memievuldie in Californië 

Is, behoort hij. zelfs in de verzamelingen van ons IJ $ 

werelddeel, onder de zeldzaamste soorten. en werd 

noe miet levend in onzen dierentuin gezien. 

De overige raafgieren hebben, gelijk onze kippen. 

vleezige aanhangsels aan den kop, en kunnen derhalve 

KAM-RAAFGIEREN genoemd worden. Zij vormen slechts 

twee soorten, bekend onder de namen van Gierenkoning 

en Coundor. 

De Gierenkoning. 

De Gierenkoning, Cathartes Papa, is een vogel van 

nagenoeg anderhalven voet lengte en zeer stevig van 

maaksel. Zijn kop en hals zijn kaal, en laatstgenoemde 

is van den romp door een dikken, uit half donsachtige 

vederen zamengestelden kraag afgescheiden. De washuid 

vertoont van boven een paar vleezige aanhangsels in 

den vorm van knobbels, en ook aan weêrszijde van 

Cathartes Papa. 

den kop ontwaart men twee huidlappeu, die echter 

plat aanliggen en van welke de achterste om het 

achterhoofd heenloopt. bij oude voorwerpen zijn de 

naakte deelen van kop en hals fraai paars, oranjerood. 

goudgeel en vuurrood gekleurd. De bek is eveneens 

rood. het OOT wit, met eenen rooden krime. Het eerste 

brume vederkleed Ln verandert bij de ouden een 



isabelkleurie erijs, maar de achterhelft der vleugels 

en de staartpennen nemen eene zwarte kleur aan. 

Hij 
paarsgewijze 

De _gierenkoning bewoont het heete Amerika. 

of 

alleen 

wordt _intusschen slechts enkel 

wangetroffen, en men ziet er meer bijeen 

wanneer zij op krengen vallen. Imdien daarbij reeds 

de kleine zwarte raafgieren verzameld zijn, maken 

deze dadelijk bij de komst van den gierenkoning plaats, 

en houden zich op eenige voeten afstand verwijderd. 

Hij houdt zich op de savanna’s of lanes de boschkanten 

op. en kemt niet in het hooge geberete voor, slaat 

ook zijn verblijf niet in steden of dorpen op. Behalve 

het vleesch van doode dieren, eet hij ook kruipende 

dieren en doode visschen. Zijn vleesch heeft eene zeer 

walgelijke lucht. 

De Condor, Cathartes gryphus, is miet slechts de 

alle van ook grootste alle _etervogels, maar van 

roofvogels. Het mannetje bereikt vier voet lenote en 

heeft nagenoeg negen voet vlugt; het wijfje daarentegen 

is eenigzins kleiner. Het eerste vederkleed is bruin. 

het volkomen kleed zwart, maar de donzige halskraac 

en het middengedeelte der vleugels zijn witachtig. 

Het oude mannetje is niet slechts gekenmerkt door 

een langwerpig eironden vleeschkam. die zich boven 

het voorhoofd en de washuid verheft, maar ook door 

gekronkelde _huidplooijen, die zich achter den kam 

aan de zijden van den kop en hals vertakken eu voor 

den krop meensluiten. Deze deelen zijn rood, maar de 

wasbuid is zwart en de bek wit. De pooten zijn 

be het 

Andes-gebergte, waar hij zich bij voorkeur in de 

loodkleurie. condor is een bewoner van 

streken op eene hoogte tusschen 9000 en 1500 voet 

boven de oppervlakte der zee gelegen ophoudt. 

Intussechen daalt hij ook in de lager gelegene landen 

en zelfs aan liet zeestrand af, wanneer hij aldaar 

voedsel speurt. Om dit op te zoeken, zweeft hij hoog 

in de lucht in het rond, en stort, zoodra hij het 

ontdekt heeft, met groote snelheid daarop neder. Hij 

volet tot dit einde ook de kudden van huisdieren, 

die aldaar gebrukt worden om lasten over het 

gebergte te dragen, en daar er gewoonlijk een 

«mzienlijk gedeelte dezer dieren op zoodanige toeten 

uit vermoeijenis nederzijet, en de verdunde lucht in 

deze onbewoonde streken geen oponthoud eedooet, 

zoo valt bet hem hier niet moeijelijk zich buit te 

verschaffen en dien in rust te nuttigen. Levende 

te 

daarentegen ontziet hij de jonge lammeren niet, en 

groote dieren schijnt hij niet aan durven; 

valt slapende walvisschen en zeehonden aan. Aan het 

zeestrand ziet men hem ook op gestrande dolfijnen 

of andere zeedieren azen. Wanneer hij verzadigd is, 

zet hij zich op rotsen om uit te rusten. In de lage 

bewoonde streken is hij schuwer dan in het hooge 

gebergte, waar hij eigenlijk leeft en ook nestelt. Het 

wijfje leet aldaar hare twee groote, geelachtig witte, 

met bruin bespatte eijeren, op den erond. Om hem 

te vangen, leet men klemmen op doode paarden. De l 

condor ontbreekt in den regel in geene diergaarde 

‚van eenige beteekenis. 

| DE 
| VULTUR. 

De benaming van gier wordt meer in het bijzonder 

Oude Wereld, 

uitzondering van den lammergier. Zij zijn kennelijk 

toegepast op de gieren der met 

aan hunne door een tusschenschot van elkander 

afs scheidene neusgaten, en doordat hun kop en een 

kleiner of grooter gedeelte van den hals kaal of 

slechts onvolkomen met haarvedertjes bekleed zijn. 

Hunne wijze van loopen en vliegen doet aan die der 

raven denken. De soorten, hiertoe behoorende, kunnen 

| wederom in de volgende drie ondergeslachten verdeeld 

|_worden. 

Het ondergeslacht der KRENGGIEREN, NEOPHRON, 

bevat de kleine soorten met eenen verleneden en 

en Zij 

bereiken eene lengte van ruim twee voet. De gewone 

Witte 

wordt 

dunnen snavel met horizontale neusgaten. 

soort, de Krenggier, _Neophron percnopterus E JJer;, ’ 

genoemd, in het warme Europa, in vele 

\ streken van Afrika, van Egypte tot aan de Kaap de 

| Goede Hoop en iu Azië tot Bengalen aangetroffen. 

Hij wijkt van alle overige roofvogels af‚ doordien het 

14 12 getal zijner staartpennen 14 in plaats van 

De maakte huid van den kop strekt zich bedraast. 

| bij dezen vogel slechts tot aan de ooren en van 

| daar over de keel uit, en is bij de ouden geel, bij 

eg: de vederen van den hals tel de jongen vaal loodkleuri 

zijn lane en puntig, en de staart is wiggevormig. 

Het eerste vederkleed vertoont eene bruine kleur: 

maar de oude vogel is wit met zwarte slagpennen. 

De witte krenggier houdt zich bij voorkeur in 

rotsige streken op, bezoekt echter ook woestijnen 

en de zeekust, volet de karavanen, en komt bij de 

woningen en zelfs in de steden, om doode dieren en 

te 

wordt hij in vele streken, onder anderen in Turkijë 

allerlei afval verslinden. Om deze laatste reden 

en Klem-Azië, als een muttige vogel, die de trage 

bewoners van de moeite ontheft om doode dieren, afval 

|_of zelfs uitwerpsels te bergen, door hen gespaard en 

gaarne gezien. Behalve krengen eet hij ook hagedissen, 

slangen, wormen en insekten. Hij maakt zijn ruw 

nest rotsen. en het bevat 5 tot 4 

witachtige grond met bruine en enkele grijsachtig 

op eijeren, wier 

paarse vlekken nagenoeg overdekt is. Deze vogel 

wordt in de meeste dierentumen levend aangetroffen. 

Bij de tweede, eemigzins kleimere soort, NeopZkron 

pileatus, zijn de geheele kop en hals naakt, met, 

uitzondering van eene door dons bekleede, langs den 

bovenhals loopende streep. Het vederkleed is bruin. 

Afrika Deze vogel wordt in vele streken van 



aangetroffen. Im zijne levenswijze heeft hij veel 

overeenkomst met den witten krenggier. 

De 

en steviger van maaksel dan de krenggieren, en 

EIGENLIJKE GIEREN zijn grooter, zwaarder 

hebben eenen dikkeren en minder verlengden snavel. 

Intusschen bieden de soorten onderlne wederom 

allerlei: afwijkingen aan. 

Bij sommigen is de bek stevig en dik, maar niet 

in het oog vallend hooge. Onder deze behoort de 

Gewone Gier, Vultur fulvus, die omstreeks drie en een 

halven voet lengte bereikt, wiens geheele kop en hals 

met enkele dons- of haarvederen naakt of slechts 

bekleed zijn, en die eenen in vroegeren leeftijd uit lange 

en smalle vederen, in lateren leeftijd uit wol- of 

donsachtige vederen zamengestelden halskraag heeft; 

wiens kleuren intusschen, naar gelane der landstreken, 

die hij bewoont, allerlei min of meer standvastige 

Ï 
| 

| 
| 

| 

afwijkingen aanbieden, die aanleiding gegeven hebben 

tot het aannemen van verschillende bijsoorten. Degenen 

die men thans het meest alsemeen levend in de 

dierentuinen ziet, komen in Sicilië en in geheel westelijk 

Europa en Noord-Afrika voor. Haar vederkleed is vaal 

grijsbruin en de bek, even als bij de meeste overige 

bijsoorten, vuilgeel. — Bij de voorwerpen van Dalmatië, 

Hongarije en Turkije is de kleur van het vederkleed 

doorgaans donkerder en in het roodbrume trekkend. 

Zij verdwalen somtijds in het gematigde Europa, en 

ook in ons land werd jaren geleden een troep van 

deze vogels, en wel op de Amersfoortsche heide 

aangetroffen. — Bij die van Indië, dat is te zeggen: 

van Hindostan en Nepaul, zijn de rosse schachtvlekken 

der vederen breed 

De 

Abyssimische gier 

en veel lichter dan bij de voorgaande. 

fraaiste van allen is de volgende bijsoort, de 

genaamd. 

De Abyssinische Gier. Vultur fulvus Rüppelli. 

Hij is kennelijk aan zijne bruinzwarte, met breede 

Bij 
minder 

jongere 

het 

Hij wordt in Abyssimië, Sennaar en in het 

witte _ randen omzoomde _vederen. 

voorwerpen vallen deze kenmerken in 

OOT, 

algemeen aan den Boven-Nijl aangetroffen, verdwaalt 

somtijds naar Boven-Eeypte, en werd ook in Kafferland 

waargenomen. Im onzen dierentuin kan men thans 

een prachtig paar van dezen vogel gadeslaan. 

In Zuid-Afrika eindelijk leeft eene bijsoort, Pullur 

Juleus Kolbü, die zich in den ouden leeftijd van alle 

overigen onderscheidt door haar min of meer witachtig, 

geelerijs vederkleed, en doordien haar snavel alsdan 

eene zwartachtiee tint vertoont. 

Al deze bijsoorten van den gewouen gier stemmen 

met hem in zeden en levenswijze overeen. Zij voeden 

zich met krengen en afval, verslinden echter ook 

krabben, schildpadden en zelfs sprinkhanen. Zij leven 

gezellie, en zweven op eene hoogte nagenoeg buiten 

het geziet in het rond, ten einde maar voedsel uit te 

zien. Zoodra zij een dood dier ontdekt hebben, daalt 

het geheele gezelschap, eenen trechter vormende, 

naar beneden, om het in stukken te scheuren en de 

weeke deelen te verslinden. Zij maken haar nest in 

rotsspleten en leggen twee blaauwachtig witte eijeren, 

met of zonder bruine spatten of vlekken. De jongen 

zijn met witachtige donsvederen bekleed. 
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In Hindostan, Bengalen en Nepaul heeft men eene 

kleinere soort, Pultur Bengalensis, die slechts derdehalven 

voet lengte bereikt, en wier eerste vederkleed 

overeenkomst heeft met dat van den grooten Indischen 

gier, terwijl het bij de ouden van dat van alle 

overige soorten afwijkt, door de zwarte kleur, die 

echter op den halskraag en rug door wit vervangen 

wordt. Men heeft deze soort ook onder de bijnamen 

van »leuconotus” en »tenuirostris” beschreven. 

De overige gieren, AREND-GIEREN genoemd, hebben 

eenen zeer hoogen snavel, eenen grooteren kop, 

dikkeren hals en meer ineengedrongen vormen. Zij 

leven miet slechts van het vleesch van doode dieren, 

maar overvallen ook zieke, gewonde of jonge zoogdieren, 

om ze te dooden. Men treft hen ook dikwijls alleen 

of paarsgewijze en in het algemeen niet talrijk aan. 

Zij zijn ook merkwaardig doordien de hals of ook de 

kop van somtijds zeer sterk ontwikkelde huidlappen 

voorzien is. De volgende vier soorten van arendgieren 

zijn bekend. 

De Kale Gier, Vullur calvus, evenaart ten opzigte 

zijner grootte den Bengaalschen gier. Zijn kop en 

hals zijn geheel maakt en roodachtig vleeschkleurig, 

en men ontwaart aan weêrszijde van den hals een 

grooten, overlangschen, door de zamengeplooide huid 

gevormden lap. Het vederkleed is in het algemeen 

zwartbruin, hetgeen echter aan het achtergedeelte 

van den krop door wit afgebroken wordt. De bek is 

blaauwachtig zwart, de washuid geel en de pooten 

zijn donkergeel, De kale gier bewoont Engelsch Indië. 

Hij leeft enkel of paarsgewijze, en wordt nooit gezellig 

aangetroffen. Daar hij, ofschoon miet grooter, echter 

veel krachtiger is dan de Bengaalsche gier, zoo verlaten 

deze de krengen, waarbij zij zich verzameld hebben, 

oogenblikkelijk bij de nadering van een enkel voorwerp 

van den kalen gier. 

Eene andere even kleine soort, de Kuifgier, Vullur 

occipitalis, met een overlangsche huidplooi aan weêrszijde 

van den hals, heeft dit gedeelte en den kop kaal, 

maar de bovenkop is met dons bekleed, hetwelk 

op het achterhoofd eene soort van kuif vormt. De 

bek is karmijnrood, het vederkleed, met uitzondering 

der witte schenkelvederen, donkerbruin. De kuifgier 

werd in _Senegambië, _Abvssimië en Zuid-Afrika 

aangetroffen. In zijne levenswijze heeft hij veel 

overeenkomst met den kalen vier. 

De grootste van alle giervogels, na den condor. 

en zelfs steviger van maaksel en met eenen veel 

zwaarderen bek dan deze, is de Oorgder, Vullur auricularis. 

Kop en hals zijn bij dezen vogel met eene naakte, 

roodachtig vleeschkleurige huid bedekt, die op den 

kop dwarse plooien, aan de zijden van den hals 

een overlangsche, min of meer ontwikkelde plooi 

vormt. De vederen van de borst, den buik en de 

schenkels zijn lang, maar zeer smal en zoo ijl geplaatst. 

dat zij de donsvederen, waarmede deze deelen bekleed 

zijn, slechts zeer onvolkomen bedekken. Overigens is 

het vederkleed donker bruin van kleur, bij zeer oude 

voorwerpen ontwaart men echter op den rug hier en 

daar witte vederen. De oorgier bewoont Zuid-Afrika, 

komt echter ook in de Nijllanden voor, en schijnt 

somtijds tot Griekenland en zuidelijk Frankrijk te 

verdwalen. Ook deze soort leeft enkel of paarsgewijze, 

en ook voor haar hebben de gewone gieren zoo veel 

ontzag, dat zij bij hare komst aan een kreng, dat 

zij bezig zijn te verscheuren, zich op den achtergrond 

plaatsen en afwachten, totdat de oorgier zijn maal 

tot zich heeft genomen. Het is vooral over Eevpte, 

dat men thans levende voorwerpen van den oorgier 

aanvoert ten behoeve van de diergaarden, waar hij 

een der hoofdsieraden der galerijen voor roofvogels is. 

De eenige soort van arend-gieren zonder plooijen 

aan den hals of kop is de Monxikgier, Vullur monachus. 

die veelal ook met den naam van Graauwe Gier, Vultur 

cinereus, bestempeld wordt. De mounikgier heeft den 

kop en hals met bruin dons bedekt, en is evenzeer 

kennelijk aan eene zeer breede, naakte en licht blaauwe. 

overlangsche streep, die de zijden van den hals 

geheel beslaat, als aan zijne buitengewoon verlenade 

okselvederen. Het vederkleed is donkerbruin. Hij bereikt 

drie en eenen halven voet lengte en wordt in zuidelijk 

Europa, vooral naar het Oosten, in Noord-Afrika en 

in Azië tot Nepaul aangetroffen, behoort echter in het 

algemeen onder de vogels die overal slechts in zeer 

kleinen getale voorkomen. Dit is blijkbaar ook de 

reden, waarom men zoo zeldzaam levende voorwerpen 

van dezen gier in de diergaarden ziet. Hij houdt zich 

in het gebergte op, waar hij ook in rotsspleten broedt, 

begeeft zich echter van daar, bij gebrek aan toereikend 

voedsel, op de vlakten, en verlaat, bij koude en sneeuw, 

zijne woonplaats geheel en al, ten einde in het rond 

te zwerven. Hij nadert alsdan ook de woningen, tracht 

lammeren of andere huisdieren te overvallen, en 

verwijdert zieh somtijds tot op eroote afstanden. 

1) ERLE A MENNE RN GLOSS 
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De Lammergier, mn de _natuurstelsels, Gypaëtus 

barbatus, genoemd, wijkt miet slechts door zijnen 

geheel met vederen bedekten kop en hals, maar 

bovendien im vele andere opzigten van de overige 

giervogels af. Ken zijner hoofdkenmerken, te weten 

dat de washuid aan weerszijde met borstelachtige 

haarvederen bedekt is en dat dusdanige zwarte 

haarvederen onder de kin eenen, in het leven naar 

onderen gerigten. baard vormen, is zelfs eenig in de 

geheele orde der roofvogels. De pooten van den 

lummergier- zijn maar evenredigheid zwak, en tot 

aam of nabij de teenen met vederen bekleed. Zijn 

bek is niet bijzonder evoot. maar sterk gekromd. De 



kop Is van boven plat, de staart tamelijk lang en 

eenigzins wiggevormig; de vleugels zijn lang en, even 

als bij de overige giervogels, breed. Overigens leeft 

hij van het versche vleesch van dieren, en raakt 

Het 

eene brune kleur. 

slechts bij groot gebrek krengen aan. eerste 

vederkleed heeft in het algemeen 

Bij de ouden zijn de rug, vleugels en staart bruinzwart, 

hetwelk op de schachten der kleine vederen voor eene 

ivoorachtige tint plaats maakt; alle overige deelen 

zijn daarentegen wit of, zoo als dit veelal, hetzij door 

het baden in ijzeroker houdende bronnen, hetzij door 

vet voedsel, plaats heeft, min of meer fraai roestkleurig. 

De lammergier leeft alleen of paarsgewijze, bewoont 

uitsluitend hooge gebergten, en daalt nooit in de lage. 

af. 

zoogdieren 

vlakke streken Hij voedt zich voornamelijk met 

allerlei in van middelmatige grootte, 

Europa b. v. gemsen, wilde of tamme schapen, geiten 

en lammeren, vossen, marmotten, en vermeestert die 

door ze onvoorziens te naderen en ze plotseling van 

de rotsen naar beneden te storten. Op die wijze is 

het ook wel eens gebeurd, dat kinderen, die zich op 

de rotsen begeven hadden, het leven verloren hebben. 

Somtijds valt de lammergier ook hoendervogels aan. 

Hij maakt zijn nest in de openingen van steile rotsen. 

De 2 of 5 eijeren zijn eenigzins langwerpig, ruw van 

schaal, blaauwachtig wit en met bruin en roestrood 

als bespat. De lammergier wordt op alle hooge 

gebergten van zuidelijk Enropa tot op het Altai-gebergte, 

Nepaul en China aangetroffen. Thans is hij echter im 

vele streken, b.v. in de Alpen van Zwitserland, Tyrol, 

seijeren, geheel of nagenoeg geheel uitgeroeid, ofschoon 

hij aldaar eenige eeuwen geleden vrij algemeen was. 

47 

vermits men in oude geschriften leest, dat een enkele 

schutter wt Berchtesgaden, twee eeuwen geleden, 

127 stuks lammergieren gedood heeft. 

De 

Zuid-Afrika wordt thans van den gewonen lammergie 

lammergier der Alpen van Abyssinië en 

afgescheiden en genoemd: 

f if, | 

/b 
il 

De zuidelijke Lammergier. Gypaëtus barbatus 

meridionalis. 

Deze bijsoort van den lammergier van IEuropa en 

Azië biedt mmtusschen slechts het geringe onderscheid 

aan. dat de voetwortels miet geheel tot aan de teenen 

met vederen bekleed zijn. 



DE KOSMOS: 

ARVAE SS MINESRESSISTONRIERS? 

Roesten, ontleend aan de taal der jagers, heeft dezelfde 

beteekenis als rusten of zitten, vooral het zitten op 

takken, waarvoor de Franschen het woord »percher” 

gebruiken. Men noemt derhalve Roestvogels al die 

vogels, wier pooten voornamelijk geschikt zijn om te 

roesten, in tegenoverstelling van de overige vogels, 

wier pooten meer in het bijzonder tot andere doeleinden 

ingerigt zijn: die der zwemvogels namelijk tot het 

zwemmen; die der stelt- en struisvogels tot het loopen; 

die der hoendervogels tot het loopen en krabben op den 

erond:; die der meeste roofvogels tot het erijpen van 

DE SS ONNIG NOG AENESE 

ISPIDAE. 

Men kan onder dezen naam een viertal vormen of 

geslachten van vogels zamenvatten, die echter allen door 

den vorm hunner pooten onderling overeenstemmen. 

Hunne pooten zijn namelijk naar evenredigheid klein 

en kort, en, hetgeen het meest opmerkelijk is, de 

buiten- en middelteen zijn, over het grootste gedeelte 

harer lenete, zameungeeroeid. Deze vogels hebben 

overigens vier, zeldzaam slechts drie teenen, van welke 

de duim alleen naar achteren gerigt is, met schilden 

en schubben bekleede voetwortels, eenen grooten kop, 

en eenen sterk ontwikkelden of zelfs buitengewoon 

grooten snavel. Zij vormen de geslachten: IJsvogel 

(Aleedo), 

Neushoornvogel (Bueeros). 

Bijëneter (Merops), Momot (Momotus) en 

ID 18 AES NOME SN 

ALC EDO. 

Het geheele voorkomen der ijsvogels heeft zooveel 

eigenaardies, en de soorten, ofschoon talrijk en 

veelvuldig gewijzigd, blijven niet te min haren 

orondvorm steeds in dier voege vertoonen, dat men, 

onze of eenige andere soort eens goed gade geslagen 

ook als tot 

zal Elkeen 

hebbende, alle overigen deze groep 

behoorende herkennen. zal het bij 

den buit. Zoo als overal, hebben echter ook hier 

allerlei uitzonderingen plaats, en men moet zich 

derhalve de orde der roestvogels voorstellen als 

vormende eene lange reeks van al die vogels, die 

niet behooren tot de vijf overige, 200 even opgenoemde, 

orden. Deze orde is inderdaad, vooral wanneer men 

er de klimvogels en duiven in opneemt, veel talrijker 

aan soorten dan alle overige orden bij elkaar genomen, 

en daar er veelvuldige vormen van vogels in 

opgenomen worden, moet men haar ook in allerlei 

afdeelingen splitsen. 

beschouwen dezer vogels op de gedachte komen, dat 

bij hen de bek ten koste der pooten ontwikkeld is. 

Laatstgenoemde zijn inderdaad buitengewoon kort en 

zwak, terwijl de reete en naar voren puntig uitloopende 

snavel zeer stevie, van achteren dik, en in den regel 

langer is dan de groote kop. De snavel is bij velen 

fraai rood, bij anderen bruin of zwart van kleur. 

De neusgaten zijn vrij klein, en zijdelings aan den 

wortel van den snavel geplaatst. Deze vogels zijn zeer 

meengedrongen van gestalte: hun kop is zeer groot, 

de hals dik en kort, de vleugels zijn tamelijk kort, 

en de steeds afgeronde en uit 12 pennen zamengestelde 

staart is kort of van middelbare lengte; somtijds 

het 

verlengd. 

echter is middelste paar staartpennen zeer 

aanzienlijk Bij sommige kleine soorten 

ontbreekt de binnenteen. Er is bij vele soorten geen 

of weinig verschil van kleur naar gelang van den leeftijd 

en de sekse, en nooit verschil naar gelang van het 

jaargetijde. Velen hebben het vederkleed met zeer 

De 

verblijf in de nabijheid van het water op. Velen 

fraaije kleuren versierd. meesten _ slaan hun 

voeden zich met visschen, anderen eten ook krabben, 

weekdieren, wormen en insekten, nog anderen zelfs 

vogels, kleine zoogdieren, hagedissen en slangen. Ten 

einde den buit te bespieden, zetten zij zich op | 

takken of verhevenheden van den grond, en schieten, | 

zoodra zij hem ontdekt hebben, pijlsnel daarop toe, 

om hem met den snavel te vatten. Zij leggen hare 
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rondachtige, witte, glanzige eijeren in naauwe en | mm den grond te boren en de losgemaakte aarde 

tamelijk diepe aardholen, die zij in hellingen van 

den grond met den snavel boren, sommige ook in 

boomholen. Men treft deze vogels im de heete en 

gematigde luchtstreken van alle werelddeelen aan; 

intusschen is Amerika en vooral Europa arm aan 

soorten, terwijl zij voornamelijk in Oost-Indië en 

Australië zeer talrijk zijn. De moeijelijkheid, om de 

meer uitsluitend van visch levende soorten behoorlijk 

te voeden, schijnt oorzaak te zijn, dat zij miet in de 

diergaarden gezien worden. Dat echter de ijsvogels, 

ten minste sommige soorten, in den gevangen staat 

uitstekend tieren, bewijzen verscheidene sedert jaren 

in den dierentuin levende voorwerpen «ler groote 

soort van Australië. 

Men kan de ijsvogels onder twee afdeelingen brengen, 

te weten die der visch-ijsvogels en die der jager-ijsvogels. 

De 

genoemd, hebben den bek meer hoog dan breed. lang, 

VISCH-IJSVOGELS, meer bepaaldelijk Arcepo 

veelal zwart van kleur en van hoven gekield. Hunne 

vlugt is snel. Zij houden zich aan het water op, 

en voeden zich voornamelijk met visschen, op welke zij. 

gelijk de valk op zijnen buit, met geweld stooten. 

en welke zij uit het water halen. Zij worden, met 

uitzonderimmg van Micronesië, in -alle werelddeelen 

aangetroffen. 

Eemige groote of middelmatige soorten der Oude 

Wereld hebben de bovendeelen zwart met wit gevlekt, 

en lange, smalle vederen op den kop. — Hiertoe 

behooren Alcedo guttata, van Nepaul. en de eenigzins 

grootere Alcedo Iugubris, van Japan. die meer dan 

eenen voet lengte bereikt. — Verder de aanzienlijk 

kleinere, wit- en zwartbonte ijsvogel. Alcedo rudis, 

met eenen, somtijds dubbelen, zwarten baud over de 

borst, die eene groote verspreiding heeft, vermits hij 

nagenoeg in geheel Afrika, in geheel Midden-Azië, 

van China tot Syrië, en zelfs op de Grieksche eilanden 

voorkomt. — De grootste van alle soorten. Alcedo 

maxtma, ìs donkerder dam de drie voornoemden, van 

boven met wit als bespat, van onderen naar gelang 

der sekse verschillend gekleurd; zijnde bij het mannetje 

de krop donker roestrood, de borst en buik met 

afwisselende witte en grijszwarte dwarsstrepen, terwijl 

het wijfje laatstgenoemde deelen roestrood en den 

krop grijs heeft. Deze groote vogel wordt van Abyssinië 

en Senegambië tot Zuid-Afrika aangetroffen. 

De de 

bovendeelen blaauwgrijs met zwarte vederschachten. 

groote Amerikaansche ijsvogels hebben 

en bovendien met witte stippen op de vleugels en 

den staart. — De eene, Alcedo torguata, behoort onder 

de grootste soorten, en bewoont het heete Amerika. — 

De tweede soort. Alcedo Alcyon, die aanzienlijk kleiner 

is, _wordt in Noord-Amerika, in Mexico en op de 

Antillische eilanden aangetroffen. Zij wordt aan 

zand- of kletachtige oevers van snelstroomende rivieren 

gevonden, waarin zij, om er in te nestelen, holen 

van 3 tot 4 voet diepte graaft, door met haren bek 

met hare pooten te verwijderen. Aan het einde van 

deze naauwe holen bevindt zich eene ruimte. die de 

D_ witte, op eene onderlaag van gras en vederen 

liggende, eieren bevat. Deze vogel slaat zijn verblijf 

gaarne in de nabijheid van watermolens op, trekt 

echter somtijds, om te gaan visschen, hoog in de 

lucht, 

binnenwateren. Zijne pijlsnelle vlugt over het 

uren ver, naar andere wateren. zelfs zoute 

water 

stuit hij, zoodra hij een visch ontwaart, plotseling. 

en houdt zich, op de wijze der torenvalken en sterns. 

met _schielijke vleugelslagen, als ‘t ware op één 

plekje in de lucht staande, om het gunstig oogenblik 

tot de vangst waar te nemen. 

De overige Amerikaansche ijsvogels bewonen de 

dit 

grootte 

heete streken van werelddeel. en zijn van 

of 

bovendeelen bronsgroen, en de wijfjes onderscheiden 

middelmatige klein: zij hebben de 

zich van de mannetjes door eenen groenen gordel 

van den krop. — De grootste, dlcedo Amazona, is 

ongeveer drie vierden voet lang. en op de onderdeelen 

wit, hetgeen op den krop, bij het mannetje door 

eenen rossen, en bij het wijfje door eenen groenen kraag 

afgebroken wordt. — De kleinere. Alcedo viridirnfa. 

is op de onderdeelen roestrood. — De kleinste, d/eedo 

superciliosa, is ongeveer gekleurd als de voorgaande: 

maar nagenoeg een derde kleiner dan onze ijsvogel. 

Deze, onze ijsvogel, dleedo ispida, bereikt meer dan 

eenen halven voet lengte, en is een der fraaiste 

vogels van ons werelddeel. Hij heeft menieroode pooten. 

roestkleurige onderdeelen en eenen azuurblaauwen 

rug: de vleugels en de staartpennen zijn zwartachtig 

blaauw, met licht blaauwe stipvlekjes; de bovenkop. 

de mek en de groote knevelvlek hebben groenblaauwe 

dwarsvlekken op eenen zwarten grond. Onze ijsvogel 

tot _ Klein-Azië het 
Siberië voor. doch wordt nergens in grooten getale 

komt oostelijk en gematiede 

aangetroffen. In het koude jaargetijde verhuist hij 

of zwerft im het rond. Over dag ziet men hem op 

verhevenheden van den gerond, op steenen of takjes 

zitten, om zijnen buit te bespieden, of regtuit en 

pijlsnel digt langs de oppervlakte van het water heen 

vliegen, maar nooit loopen. Den nacht brengt hij 

im _aardholen slapende door. De vischjes. die hij 

vangt, slikt hij. met den kop beginnende, geheel in. 

De omstreeks 5 voet diepe, maar naauwe en een 

weinige afdalende holen, die deze vogels, op 4 tot 10 

voet hoogte boven de oppervlakte van het water, in 

hellingen van den gerond boren. zijn aan het einde 

ongeveer eenen halven voet wijd, en bevatten hier 

het eenvoudige nest met 5 tot 8, somtijds zelfs tot 

14 witte, glanzige eijeren. De jongen hebben eene 

sterke muskuslucht bij zich, en hunne kleuren zijn 

flaauwer dan die der ouden. — De plaats van onzen 

ijsvogel wordt in Noordoost-Afrika en in vele streken 

van Indië tot Chima, Japan, Sumatra, en zelfs op 

Timor, door eene Alcedo minor. bijsoort. tspida 



vervangen, die slechts door hare eemigzins mindere 

grootte verschilt. — Op de Moluksche eilanden heeft 

men wederom eene bijsoort, Alcedo minor Moluecensis, 

van de grootte der voorgaande, maar zonder duidelijke 

streep onder het oog. — De nog kleinere, Alcedo 

meninting, met hoogere kleuren, komt van Achter-Indië 

en de Sunda-eilanden. Hij bezoekt ook de zeekust, 

te 

kleinere soort, Alcedo beryllina, of 

vooral om _vischbroed verslinden. — ene nog 

licht 

azuurblaauw, maar van onderen grootendeels wit, en 

„biru is 

wordt op Java en Sumatra waargenomen. 

sommige zeer kleine Afrikaansche soorten Bij 
vormen de smalle en verlengde vederen van den 

bovenkop eene soort van kuif. De meesten hebben 

Hiertoe 

van Zuid-Afrika en Abyssinië. 

eenen rooden bek. behoort Alcedo cristata. 

de 

eveneens roode bek min of meer afgeplat, maar zij 

kuif. 

heeft Alcedo Lecontei, van Gumea. 

Bij andere klemere Afrikaansche soorten is 

hebben geene Den _platsten bek onder deze 

In Oost-Indië treft men eenige groote soorten aan 

met eenen van achteren dikken, en slechts maar 

voren sterk zijdelings zamengedrukten snavel. De eene, 

Alcedo leucoeephala, heeft eenen rooden snavel, en 

haar roestkleurig vederkleed is op den rug witachtig 

blaauw, op de vleugels en den staart somber 

groenachtig blaauw. Deze vogel, die van Nepaul tot 

op de Sundareilanden aangetroffen wordt, brengt veel 

nadeel toe aan de vischvijvers, waarin de Javaansche 

hoofden eene keur van verschillende vischsoorten tot 

hun genoegen bijeenbrengen. — De tweede soort, 

Alcedo melanorhynecha, komt van Celebes en is zeer 

zeldzaam. Zij heeft eenen zwarten bek; de vleugels en 

staart zijn somber bruingroen, de overige deelen 

witachtie. 

Men heeft 

zijn in 

ook 

Zij het 

Achter-Imdië tot Nieuw-Guinea en Australië voor. — 

eenige soorten zonder achterteen. 

alesemeen klem, en komen van 

Eene der gewoonste, Alcedo azurea, van Australië, 

Molukken, 

erootte van onzen ijsvogel, is echter donkerder blaauw 

Nieuw-Guinea en de heeft omstreeks de 

van kleur. 

De JAGER-IJSVOGELS. DACELO, hebben eenen dikken. 

van boven veelal rooden afgeplatten, afgeronden, 

snavel. Hunne vlugt is veel minder snel dan die 

der visch-ijsvogels, en velen voeden zich, of in het 

geheel niet of slechts gedeeltelijk met visch, vermits 

de eroote soorten vooral kruipende dieren of krabben, 

weekdieren en wormen, de kleine soorten dikwijls 

insekten eten. Zij worden slechts in Afrika, Azië en 

het vijfde werelddeel aangetroffen, en vervangen in 

Micronesië ten eenen male alle overige ijsvogels. 

Sommige soorten zijn kennelijk aan hare, van blaauwe 

zoomen of dwarsstrepen voorziene vleugel-dekvederen. 

Zij of 

Archipel. — De grootste en zwaarste soort is Dacelo 

komen van Australië van den Imdischen 

gigas. Haar bovensnavel is zwartbruin. de ondersnavel 
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geelachtig; de vleugel-dekvederen en _stuitvederen 

hebben breede, blaauwachtie witte zoomen; de staart 

vertoont zwarte dwarsbanden. Deze vogel, dien men 

gemakkelijk jaren lang in de gevangenschap kan houden, 

is in zuid-oostelijk-Australië, zijn geboorteland, bij 

elk een bekend, hetzij wegens zijn vreemdsoortig en 

vrees inboezemend stemgeluid, hetgeen in een soort 

van schel, met lage toonen beginnend en allengs 

in hoogte en sterkte toenemend gelach bestaat, 

hetzij dewijl hij, niet schuw, maar nieuwsgierig zijnde, 

nadert, 

verblijfplaats komen bezoeken. Hij houdt zich in het 

de rustplaatsen der menschen die zijne 

hout op, hetzij in de hooge struiken langs het strand, 

hetzij aan de begroeide oevers der rivieren, of in 

groote bosschen, onverschillig of er water in de 

nabijheid is of niet. Zijn geliefkoosd voedsel zijn 

hagedissen of ook slangen: maar hij eet ook kleine 

zoogdieren, krabben en insekten. Het wijfje legt hare 

parelglanzige eijeren op den xmolm in boomholen. 

Beide ouders verdedigen hunne jongen tegen den 

aanvaller, door hem hevige beten met den snavel toe 

te brengen. — In Noord-Australië treft men eene 

soort aan, Dacelo cervina genoemd, die een weinig 

blaauwe banden aan den staart of eenen kleiner is, 

geheel blaauwen staart, en bruine, overlanesche vlekken 

aan den kop heeft. Zij is zeer schuw. — Nog kleiner, 

maar in kleur met den voorgaande overeenstemmende, 

is Dacelo Leachii, mede van Noord-Australië. 

Bij sommige soorten van middelmatige of niet 

aanzienlijke grootte, is de staart eenigzins verlengd. 

Dacelo 

derden voet lenste, heeft eenen zeer dikken en breeden, 

Eene dezer, macrorkhina, van omstreeks twee 

van voren haakvormigen bek, die bovendien van boven 

van eene gootvormig uitgeholde kiel voorzien is. Zij 

bewoont Nieuw-Guinea en is hooest zeldzaam. — 

De groote Dacelo Gaudichaudii bewoont Ceram, de 

Aroe- en Papoe-eilanden en komt ook op Nieuw-Guinea 

voor. Bij de ouden zijn de bovenkop, de wangen, de 

mantel en schoudervederen zwart, de hals en keel wit. 

de overige onderdeelen bruinrood, de vleugels zwart 

met licht blaauwe vederzoomen, de rug en stuit licht 

blaauw, en de staart mat blaauw, maar bij het wijfje 

bruinrood. — Bij eene kleinere soort van Java, Dacelo 

pulchella, die ongeveer de grootte van onzen inheemschen 

ijsvogel, maar eenen veel langeren staart heeft, zijn 

de bovendeelen grootendeels zwart, bij het oude 

mannetje met groenblaauwe, bij het wijfje met rosse 

dwarsbanden. — Dacelo eyanolis, van Celebes, 1s even 

zeldzaam, maar kleiner, met geelbruine, rosachtige en 

rosé tinten, afgebroken door het donkere kobaltblaauw 

van de vleugel-dekvederen en eene breede streep 

achter het oog. — Dacrlo torotoro, van Nieuw-Guinea, 

de Aroe-eilanden en Noord-Australië, is niet erooter 

dan onze ijsvogel, maar zijn staart is veel langer, en 

hij is vooral merkwaardig doordien de randen zijner 

kaken, gelijk eene zaag, tandvormig ingesneden zijn. 

Bek en pooten zijn roodgeel:; rug, vleugels en staart 



blaauweroen, de overige deelen min of meer ros. — 

De volgende, zeer verschillende en zeldzame soort, 

bewoont Celebes, 

Dacelo princeps. 

Zij bereikt eene lengte van omstreeks twee derden 

voet, en Is roodbruin van kleur, maar de kop is 

grootendeels blaauw, en de vleugels, de rug en staart 

zijn vuilgroen. 

Dacelo fulgida \s eene zeldzame en fraaie soort 

van het eiland Lombok. Zij heeft de grootte der 

voorgaande, is van onderen wit, van boven blaauwzwart, 

hetgeen op den staart in kobaltblaaaw overgaat en 

op de stuit door een blaauwachtig zilverwit vervangen 

wordt. 

Bij eenige middehnatig uiet groote soorten eeue 

blaauwachtie witte stuit, is de staart min of meer 

verkort. Eene dezer is de roestkleurige Dacelo 

Coromandeliana, van het vasteland van Indië, Japan, 

de _Phülippijnsche eilanden en Java, die op Sumatra 

en Borneo door een eenigzins kleinere en donkerder 

Alcedo 

wordt. — De andere, 

bijsoort. Coromandeliana minor, vervangen 

Daecelo concreta, van Borneo en 

Sumatra, is kennelijk aan haren zeer korten staart en 

hare buitengewoon ineengedrongene gestalte. Zij heeft 

de onderdeelen, een halskraag en de oogstrepen ros, 

den bovenkop groen, den rug, den staart. de vleugels 

en knevelvlekken donker kobaltblaauw. 

Andere soorten zijn vooral gekenmerkt door zwarte 

vleugel-dekvederen. Hiertoe behoort Dacelo pileata, 

die van Achter-Indië tot de Philippijnsche eilanden, 

Borneo en Sumatra verspreid Is, en omstreeks de 

grootte heeft van een zwarten lijster. Zijn bek is rood, 

de 

elanzie donker kobaltblaauw. de onderdeelen ros. — 

de _bovenkop zwart, overige bovendeelen zijn 

Eene der fraaiste soorten, van de erootte van een 

spreeuw. Is Dacelo melanoptera of »omnicolor”, van Java. 

De bek is rood, de kop van boven en aan de zijden 

keel 

onderdeelen, de rug, schouderveders en eene nekvlek 

zwart; en hals zijn bruinrood; de overige 

glanzig kobaltblaauw ; de slag- en staartpennen zijn licht 

groen. Men ziet dezen vogel op de drooge heggen 

der rijstvelden, op digte, verkreupelde doorn- en 

bamboe-struiken, of ook op den grond zitten. Hij 

voedt zich met krabben, slakken, die hij dikwijls met 

de huisjes verslindt, wormen en kleine visschen. Men 

vindt zijn mest in holen, die hij tot dit einde in 

hellmgen van den erond graaft. — Eene andere, in 

grootte veranderlijke soort, Dacelo fusca, ook »gularis” 

en »Smyrnensis” genoemd, met eenen rooden snavel. 

komt van Klein-Azië tot de Philippijnsche eilanden 

voor. Zij heeft den kop, den hals en de onderdeelen 

bruinrood, afgebroken door wit, hetgeen de keel of zelfs 

het geheele middeleedeelte van de borst inneemt. — 

Bij eenige andere soorten zijn de onderkaak en de 

hoek der bovenkaak zwart, terwijl het overige gedeelte 

De 

vederkleed is een licht grijsachtig blaauwgroen. Onder 

der bovenkaak rood is. hoofdkleur van haar 

deze behoort Dactlo cizereifrons, zoo groot als een 

zwarte lijster, en van Senegambië afkomstig: de 

eenigzins klemere, maar levendiger gekleurde Dacelo 

Dryas, van de Goudkust, en de nog kleinere Dacelo 

Senegaleusis, van beide voornoemde landstreken. 

Eenige soorten van middelhmatige grootte hebben 

eenen zwartachtigen, aan den wortel der onderkaak 

echter gelen bek. De onderdeelen van haar vederkleecd 

De 

meest algemeen verspreide dezer soorten is Dacelo 

zijn veelal wit, de boveudeelen groenblaauw. 

chloris, die im de meeste streken tusschen Abyssinië, 

de Philippijnsche eilanden, Nieuw-Guinea en Australië 

gelegen, voorkomt. Zij heeft omstreeks de grootte 

van een leeuwrik. Hare stem doet aan die van den 

groenen specht denken. Men ziet haar op Java op 

boomen zitten, van waar zij. tot op honderde passen in 

het rond, de wit den gerond komende wormen bespiedt. 

geliefkoosd voedsel behooren. 

(8) 

om zijnen zeer sterk afgeplatteu 

die onder haar 

Dacelo sacra, van Taiti en de Markiezen-eilanden. 

is merkwaardig 

snavel; Dacelo reeurvirostra, van de Schipper-eilanden. 

door dat zijn platte snavel een weinig naar boven 

gebogen is; Dacelo divina, van O Taïti, door het 

gebrek aan een hehten halsband. — Dacelo drops. van 

Halmahera en andere omliggende eilanden. heeft 

eenen geheel zwarten bek: de bovendeelen zijn donker 

kobaltblaauw, hetgeen op den rug in het groene trekt. 

maar aan de zijden van het voorhoofd door eene 

witte vlek en bij het mannetje door eenen witten 

halsband afgebroken wordt; de onderdeelen zijn wit, 

maar het wijfje heeft eenen blaauwen kraag over 

den krop. — Dacelo lazuli onderscheidt zich van de 

voorgaande soort, door dat zijne onderdeelen, van den 

krop achterwaarts, groenblaauw zijn. — Dacelo albicilla, 

van Nieuw-Guinea, Batjan en Morotay, is zoo groot 

als een lijster, en heeft den kop, hals en de onderdeelen 

wit. de overige deelen blaauweroen. 



Op de Moluksche- en Aroe-eilanden, op Nieuw-Guinea 

eu de Noordkust van Australië leven eenige soorten, 

die zich van alle overige onderscheiden door haren 

staart. Deze is namelijk trapsgewijze verlengd, en zijne 

beide middelste pennen steken, bij de oude voorwerpen, 

niet slechts ver achter de overigen uit, maar zij zijn 

bovendien, over een groot gedeelte harer lenete, zeer 

smal. Het volkomen kleed dezer vogels prijkt met 

zeer fraaije kleuren, die aan beide seksen eigen zijn. 

Men heeft langen tijd slechts eene soort van deze 

kleine geroep gekend. Dit is Dacelo Dea. Zij werd op 

Amboina, Halmahera, Batjan, Ceram en Nieuw-Guinea 

waargenomen. Haar ligchaam heeft ongeveer de 

orootte van eenen leeuwrik; maar de middelste 

staartpennen bereiken somtijds tot eenen voet lengte, 

en hare vlag, buitengewoon smal over het grootste 

gedeelte van haar verloop, is aan het einde dezer 

pennen op nieuw en wel schijfvormig verbreed. De 

onderdeelen van dezen vogel, de stuit, de zoomen der 

staartpennen en hare schijf zijn wit, de overige 

bovendeelen blaauwachtie zwart, hetgeen echter op 

den kop, de vleugelbogt en de staartpennen door een 

fraai hiehtblaauw vervangen wordt. — Eene kleinere 

soort zonder eene witte vlek op den mantel, Dacelo 

Iydrocharis genoemd, bewoont de Aroe-eilanden. — 

Onder de soorten met eene witte vlek op den mantel, 

heeft de eene, behalve deze vlek, zeer veel overeenkomst 

met Dacelo Dea. Dit is 

De Dacelo sabrina, oud en jong. 

Het is een zonderling verschijnsel, dat deze fraaije 

vogel geheel im de nabijheid van den Dacelo Dea, 

maar op andere eilanden leeft, waar laatstgenoemde 

soort in het geheel niet schijnt voor te komen. Hij 

werd namelijk op Morotay en op de eilandjes Rauu en 

Kajoa, allen op een uurtje afstands van Halmahera 

en Batjan gelegen, aangetroffen, zonder zich op beide 

laatstegenoemde eilanden te vertoonen, alwaar zijn 

plaats door de Daecelo Dea vervangen wordt. — De 

tweede soort met eene witte vlek op den mantel. 

Dacelo Nylvia, is zeer kennelijk aan de onderdeelen 

van haar liechaam, die ros zijn in plaats van wit, en 

zij wijkt ook van de overige drie soorten dezer 

onderafdeeling af, doordien hare middelste staartpennen 

tot het einde toe smal en hier niet verbreed zijn. 

Men treft haar aan de Noordkust van Australië aan. 

De lange rij der jager=ijsvogels wordt besloten door 

eenige kleine soorten. bij welke de achterteen geheel 

ontbreekt, gelijk dit plaats heeft bij de vroeger vermelde 

visch-ijsvogels met drie teenen. — De grootste dezer 

soorten. Dacelo lepida, heeft nagenoeg de grootte van 

onzen gewonen ijsvogel, en wordt op de Moluksche 

eilanden aangetroffen. — Eene kleine rosse soort, 

Dacelo rufidorsa, bewoont de oevers van lommerrijke 

kreken langs de kust van Java. Zij kiest aldaar tot 

zitplaats een bepaald takje, van waar zij, somtijds 

twintig keeren in eene minuut. op de oppervlakte 

van het water nederstoot, ten einde de water-insekten 

te vangen, die haar tot voedsel verstrekken. 

DEE BAE ANNE TE NRE 

MREENRSORDRSE 

De byen-eters doen im het algemeen door hunne 

gedaante, hunne wijze van nestelen en hunne eijeren 

aan de ijsvogels denken; maar zij zijn ranker van 

gestalte: hun bek is steeds zwart, driehoekig, flaauw 

heeft 

hunne pooten zijn buitengewoon zwak; zij voeden 

gekromd en nooit eene aanzienlijke dikte: 

zieh met vliegende insekten, vooral bijen, wespen en 

hommels, die zij in de vlugt vangen en uitzuigen, 

en zijn tot de Oude Wereld beperkt. Tot woonplaats 

kiezen zij het hefst de hooge oevers der rivieren. 

behendie, fraai 

Van tijd tot 

tijd rusten zij op doode takken of verhevenheden 

Hunne vlugt is zeer aanhoudend, 

zwevend, maar niet bijzonder snel. 

van den grond wit, loopen echter zelden en slechts 

met moeite op den grond. Na den paartijd leiden 

zij gezellig een zwervend leven, en verplaatsen zich 

dikwijls op groote afstanden en in andere landen. 

Bij vele soorten is, in den ouden leeftijd, het middelste 

paar staartpennen aanzienlijk verlengd; bij anderen 

is de staart vierkant of zelfs gevorkt. Er is geen 

onderscheid 1m kleur tusschen de beide seksen. en 

ook de jongen wijken slechts door flaauwere tinten 

af. — Daar de bijen-eters onder de zeer fraai gekleurde 



vogels behooren. zoo zoude elke soort van dit geslacht 

onze dierentuinen tot sieraad verstrekken. Het nemen 

van proeven, om deze vogels voor dit doel op te kweeken, 

zoude derhalve eene zeer wenschelijke zaak zijn. 

Onder de soorten, die het middelste paar staartpennen 

in den ouden leeftijd verlengd hebben, is bij eenigen 

de hoofdkleur een fraai groen, zonder een donkeren 

kraag aan de keel. Tot deze behooren de volgenden. 

Merops Aegyplius, van de grootte der gewone soort, 

is groen met een zwarte streep achter en voor de 

oogen; het voorhoofd, eene streep boven de oogen 

en eene knevelvlek zijn lichtblaauw: de keel is ros, 

hetgeen naar voren in citroengeel overgaat. Bij de 

jonge vogels zijn alle tinten flaauwer en minder 

helder. Deze vogel bewoont Afrika, het westelijke 

warme Azië, en verdwaalt van tijd tot tijd in het 

zuidelijk Europa. — Merops Philippinus, die een weinig 

kleiner is en een groenachtig blaauwen staart heeft, 

vervangt, als het ware, de plaats der voorgaande 

soort in oostelijk Azië, waar zij van Nepaul over het 

vasteland van Indië en Ceylon tot op de Sunda- en 

Philippijnsche eilanden verspreid is. Op Java broeden 

enkele paren aan de steile oevers der rivieren, en 

men ziet derhalve dezen vogel weinig im het heete 

Jaargetijde. Daarentegen verschijnt hij van November 

tot Maart. 

geschreeuw over de vlakte heen en weder 

in groote benden, die onder gedurig 

vliegen, 

of zelfs om de dorpen in het rond zwerven, en een 

onnoemelijk getal vliegende witte mieren, krekels, en 

allerlei andere kleine vliegende insekten verslinden. — 

Op Borneo, Sumatra en Malacca treft men bovendien 

eene andere soort met verlengde staartpennen aan, 

Deze, de Merops badius, is zeer kennelijk aan hare 

blaauwe keel en doordien haar boveukop, de bovenhals 

en _ mantel, bij oude voorwerpen. fraai donker 

bruinrood zijn. 

Andere soorten met verlengde staartpennen zijn 

gekenmerkt door een zwarten of blaauwen kraag, die 

dwars over den krop loopt. — Onder deze behoort 

onze gewone Bijen-eler, Merops apiaster. Deze fraaie 

die heeft 

leeuwrik, maar van gestalte 

heeft. de 

Europa. het westelijk Azië en noordelijk Afrika. Tot 

vogel, ongeveer de grootte van eenen 

slanker is. en eene 

gele keel bewoont warme gedeelten van 

broedplaats kiest hij de steile hellingen van zandheuvels 

of de oevers der rivieren, waarin hij, even als de 

tot 6 

Eene groote uitholling aan het emmde dezer gaten 

ijsvogels, gaten van 3 voet diepte graaft. 

bevat, in de maand Mei, de 5 tot 7 elanzig witte. 

nagenoeg geheel kogelvormige eijeren, die geheel op 

die van den ijsvogel gelijken, maar grooter zijn. Na 

den broedtijd vereenigen zich deze vogels met hunne 

jongen tot vlueten. die alsdan naar warmere streken 

verhuizen of, bij gunstig weder, in het rond zwerven, 

en soms ook van tijd tot tijd in de gematigde 

streken van ons werelddeel verdwalen. — In Australië, 

op Timor. Nieuw-Guinea en de Moluksche eilanden treft 
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men eene soort. Merops ornatus, aan. die in het 

algemeen veel overeenkomst heeft met de onze, maar 

kleiner is, en wier tinten eenigzins anders gewijzigd 

zijn. Daar in Australië geene andere soort van bijen-eters 

voorkomt dan deze, en hij aldaar broedt, als trekvogel, 

gelijk de zwaluw en koekoek bij ons, een verkondiger 

van het voorjaar is, en door zijne fraaije kleuren 

evenzeer in het oog valt als door zijne sierlijke 

gestalte, zoo is hij in dit land algemeen bekend. 

Intusschen schijnt hij in den zomer meer uitsluitend 

tot de zuidelijke helft van dit werelddeel beperkt te 

zijn, vermits er slechts enkelen in Noord-Australië 

broeden, ofschoon zij er op den trek menievuldie 

aangetroffen worden. Dit schijnt ook het geval te 

zijn met betrekking tot de bovengenoemde. meer 

noordelijk gelegene eilanden. Met ziet hem veelal op 

de dorre takjes van boomen zitten. van waar hij 

zich of 

nabijheid komt, daarop stort, om het te vangen en 

telkens wanneer een ander insekt in de 

te verslinden. Hij heeft overigens in zijne zeden en 

wijze van nestelen de grootste overeenkomst met 

onzen bijen-eter. 

enige _ Afrikaansche soorten. met _ verlengde 

staartpennen, zijn zeer gekenmerkt door de roode 

kleur, waarmede haar vederkleed in het algemeen 

prijkt. — Eene dezer, Merops Nubieus, is een weinie 

grooter dan onze bijen-eter, en heeft den kop met 

de keel, de stuit, de dekvederen van den staart, en 

het onderlijf aardgroen. Men treft haar in Senegambië 

en aan den Boven-Nijl aan. — In Zuid-Afrika wordt 

haar plaats vervangen door den Merops Natalensis, 

die eene rosé-roode keel heeft. — Merops bicolor, van 

Neder-Guinea, is op de bovendeelen leikleurig grijs. 

op de onderdeelen donker rosé-rood, met eene witte 

streep aan weerszijden van de keel. 

Bij eene soort met verlengde staartpennen ziju 

bovendien de vederen van de keel sterk verlengd en 

Dit Ls puntig. 

De Bijen-eter van Forsten. 

Merops Forsteni. 

Deze soort is niet slechts eene der fraaiste, maar 

tevens buitengewoon zeldzaam. Het hier afgebeelde 

voorwerp. door wijlen Dr. Korsten, bij Gorontalo op 



Celebes verkregen, is in de daad, tot nog toe, het 

hetwelk in de verzamelingen bestaat, en 

veelvuldige nasporingen om er meer te verkrijgen, 

eenige, 

zijn te vergeefs geweest. De kop en de verlengde 

keelvederen van dezen vogel zijn donker kobaltblaauw: 

de nek is zwartachtig roodbruin; de rug, de vleugels 

en verlengde staartpennen zijn grasgroen; de overige 

staartpennen zijn roodachtig roskleurig met donkere 

zoomen; de borst en buik zijn zwartachtig, hetwelk 

op den laatstgenoemden in het groene trekt; de 

roodachtig met onder-dekvederen zijn ros, 

geglaceerd. De geheele vogel is niet grooter dan onze 

eroen 

gewone bijen-eter, maar zijne middelste staartpennen 

zijn langer. 

De overige bijen-eters hebben den staart aan het 

einde ingesneden of vierkant, en hunne middelste 

staartpennen zijn nooit verlengd. 

Bij eenigen dezer, met eenen vierkanten staart, is 

de hoofdkleur een fraai groen, en men ontwaart bij 

hen geenen kraag aan de keel. — Hiertoe behoort 

Merops Bullockti, van Senegambië en den Witten Nijl. 

Hij is kleiner dan onze gewone bijen-eter. — Dit is 

ook het geval met Merops guinticolor, die zelfs im de 

kleurverdeeline op onzen bijen-eter gelijkt en, even als 

deze, eenen donkeren kraag over den krop heeft. Deze 

soort wordt op Java, paarsgewijze, langs de oevers 

der beken aangetroffen, waar zij, op dorre boomtakjes 

zittende, de voorbijvliegende libellula’s of andere 

dergelijke insekten, die haar tot voedsel verstrekken, 

bespiedt. — Merops Mirundinaceus, van Senegambië en 

Zuid-Afrika,onderscheidt zich van alle overige bijen-eters 

door zijnen tamelijk diep gevorkten staart. 

Men heeft soorten met eenen vierkanten staart, 

wier keelvederen verlengd zijn. — Eene dezer, Merops 

gularis, van het heete West-Afrika, is zwart met 

wit-blaauwe vlekken en eene vuurroode keel. Zij is 

Athertoni 

daarentegen. die Nepaul bewoont, bereikt de grootte 

uiet grooter dan een vink. — Merops 

van eenen lijster. Hare hoofdkleur is groen, hetgeen 

het 

op de overige onderdeelen in grijsgeel overgaat. — 

echter op voorhoofd en de keel in blaauw, en 

Even groot als deze soort, is de fraaije Merops amclus 

Malacca. Het 

waarmede het vederkleed van dezen 

van _ Borneo, Sumatra, Banka en 

frissche groen, 

vogel versierd is, wordt aan den grond van den snavel 

vervangen door een helder zeeblaauw, op het voorhoofd 

op de 

door heht vermiljoenrood, terwijl de onderzijde der 

door een schoon paarsachtig rosé, keel 

staartpennen over de twee eerste derden harer lengte 

geel is, 

DE MSO MOM S, 

MSONMSONDEURSE 

Men heeft den naam 

aan sommige vogels uit het heete Amerika gegeven, 

van Momotus of Prioniles 

die door hunne pooten en gestalte in het algemeen 

overeenkomst hebben met de ijsvogels, wier bek 

echter, ten minste bij volwassene voorwerpen, langs 

de zijranden der kaken van fijne tandachtige insneden 

voorzien is. Velen hebben eenen trapsgewijze verlengden 

staart, en deze bieden gewoonlijk het eigenaardige 

verschijnsel aan, dat de beide middelste staartpennen, 

die achter de overigen uitsteken, in het midden van 

draden ontbloot zijn; welk verschijnsel intusschen 

alleen toe te schrijven is aan het afwrijven dezer 

draden bij het inkruipen der boom- of aardholen, 

waarin zij nestelen. Men ontwaart bij deze vogels 

weinig of geen onderscheid naar gelang van de sekse 

of den leeftijd. Hun kop is groot, de hoofdkleuren 

veelal groen of ros. Zij hebben aan weêrszijde van 

den kop eene zwarte, dikwijls met blaauw gezoomde 

streep, en bij velen ontwaart men, aan het einde 

der keel, een bundeltje verlengde zwarte vederen. 

Deze vogels zijn stil van aard en leiden een eenzaam 

leven. Zij houden zich in bosschen op. Hun voedsel 

bestaat uit insekten, die zij veelal op den grond 

zoeken; maar zij eten ook vruchten, en de groote 

soorten verslinden zelfs muizen en kleine vogels. 

Hunne stem bestaat slechts uit de fluitende klanken 

phoet-hoet.” De eieren zijn, even als die der ijsvogels 

en bijen-eters, eenvormig wit. Het is te verwonderen, 

dat men tot nog toe niet getracht heeft deze fraaie 

vogels uit Suriname levend naar Nederland over te 

brengen. 

De _ meeste soorten hebben eenen zijdelings 

zamengedrukten snavel, met groote tandachtige 

insneden lanes den rand der kaken. 

De 

Suriname, Cayenne en komt ook aan de oevers van 

gewone soort, Momotus Brasiliensis, bewoont 

den Maranon voor. Zij is kennelijk aan eene groote 

roodachtig rosse nekvlek, en heeft ongeveer de grootte 

van een lijster. Op het midden van de kruin ontwaart 

men eene groote zwarte vlek. Het achterhoofd is 

kobaltblaauw, en deze kleur strekt zich, allengs in 

blaauwgroen overgaande, boven de oogen, tot op 

het voorhoofd uit. De onderdeelen en de hals zijn 

groenachtig ros: de rug, vleugels en staart groen. 

hetgeen echter op de eindhelft der staartpennen in 

het blaauw trekt. — Bij Momotus Lessonit, van Mexico, 

het het 

van door een 

Is blaauw aan achterhoofd zeer beperkt 

en den nek zwarten dwarsen band 

afgescheiden. — Bij Momotus coeruleiceps, die eveneens 

Mexico bewoont, ontbreekt de zwarte vlek op- den 

bovenkop. — Momotus Martii, van de Amazonen-rivier, 

heeft de teugels, wangen en oorstreek zwart, en de 

roodachtig rosse kleur der onderdeelen strekt zich 

tot over de voorhelft van den mantel mt. 



Andere soorten hebben eenen afgeplatten bek, met 

fijne tandachtige insneden langs de randen der kaken. 

Wij geven hier de afbeelding van eene der fraaiste 

en zeldzaamste soorten van dit geslacht. 

De Momotus superciliaris. 

Deze vogel werd langs de kust van de Campeche-Baat 

ontdekt. 

spreeuw, 

in de Golf van Mexico Hij heeft ongeveer 

de erootte van een maar zijn staart is 

nagenoeg twee derden voet lang. De breede streep, 

waarmede de kop aan weèêrszijde, boven de oogen, 

versierd is, heeft eene zilverachtig witblaamwe kleur, 

terwijl eene streep. die van de kin naar den krop 

loopt, zwart is met witblaauwe zoomen. De mantel, 

borst en buik zijn roodachtig ros van kleur. — De 

kleinste soort van momots. Momotus Momotula, die 

niet grooter is dan een musch, is bovendien ook 

kennelijk aan haren korten staart zonder verlengde 

staartpennen. Zij komt van Mexico. 

Intu 

noe wel kleinere soorten aangetroffen. die men echter, 

hen worden in het heete Amerika eenige 

uit hoofde van haren buitengewoon platten snavel en 

zeer korten staart, onder een ander geslacht. Zodus 

genoemd, brengt. Zij hebben eene fraai robijnroode 

keel, en zijn naauwelijks grooter dan onze kleinste 

inlandsehe vogels, te weten het goudhaantje. Eene 

der fraaiste soorten is Todus multicolor van Cuba. 

DAE BNEEUSEROOMRINMOIG IES: 

BeUEC ESRSOES: 

Men treft im Afrika en het heete Azië eene rij 

van vogels aan, wier snavel niet slechts door zijne 

aanzienlijke grootte, maar vooral daardoor in de oogen 

valt, dat hij van boven voorzien is van een, veelal 

buitengewoon ontwikkeld, maar naar gelang der 

Dit 

denken. 

soorten zeer verschillend gevormd uitsteeksel. 

doet 

heeft dan ook aanleiding geeeven tot de benaming 

uitsteeksel, hetwelk aan een hoorn 

van meushoornvogels, die men aan deze dieren heeft 

toegekend. Deze vogels zijn bovendien stevie gebouwd: 

zij hebben eene plompe gestalte, en doen, ook door 

hunne eenvoudige kleuren, eenigzins aan de raven 

denken. Wanneer men echter hunne pooten met die 

van de overige vogels vergelijkt, ontwaart men weldra, 

dat zij. ofschoon veel steviger en erover, niettemin 

het 

bijen-eters en momots, aan welke vormen zich de 

het 

meest overeenkomen met die der ijsvogels, 

neushoornvogels dan ook meest natuurlijk 

aansluiten. 

De grootte, gestalte, de vorm van bek en hoorn, 

de lengte van den staart en zelfs de kleuren, ofschoon 

deze dikwijls tot zwart en wit beperkt zijn, bieden 

intusschen, naar gelang der soorten, eene menigte en 

buitengewone verschillen aan. Sommigen bereiken 

nagenoeg de grootte van een kalkoen, terwijlanderen, in 

dit opzigt, naauwelijks een lijster overtreffen. De staart, 

die bij geene der bekende soorten kort mag worden 

genoemd, is bij sommigen buitengewoon en trapsgewijze 

verlengd. Hunne vleugels zijn middelmatig, afgerond, 

en de slagpennen der tweede orde reiken veelal tot 

aan de punt van den vleugel. De vederen zijn hard. 

De hals is dik, ofschoon naar evenredigheid veel langer 

dan bij de ijsvogels en bijen-eters. Om het oog zitten 

stevige borstels. De wangen en vooral de keel zijn 

dikwijls geheel of gedeeltelijk van vederen ontbloot. 

en de keelhuid vormt somtijds eenen, in de rust 

gekronkelden en veelal met fraaije blaauwe, roode of 

gele kleuren versierden zak. De kleine, hoog geplaatste 

neusgaten ontwaart men aan den grond van den bek. 

De dikke, veelal zeer korte pooten zijn gewoonlijk 

loodkleurig of zwart. De zoogenaamde hoorn van 

den bek is, even als een aanzienlijk gedeelte van den 

bek zelf, met wtzonderine van eene soort, den Bwceros 

seutatus, van binnen grootendeels hol, en hier slechts 

van beenen stijltjes voorzien, die eene soort van 

netwerk vormen, en hieraan is het toe te schrijven, 

dat dit gedeelte, in verhouding tot zijne meer dan 

gewone grootte, buitengewoon liet is. 

Bij sommige soorten wijken bij de wijfjes de kleuren, 

ook die den keelzak, min of meer van vooral van 

die der mannetjes af; het schijnt daarentegen, dat 

de jongen, van den beginne af. het kleed der ouden 

aanleewen, ofschoon hun hoorn eerst allenes en later 



zijne volkomene grootte en bepaalde gedaante verkrijgt. 

De 

trekvogels. 

neushoornvogels. miet geschikt om, gelijk de 

verre toeten te ondernemen, hebben hun 

vast verblijf in boschachtige streken, waar zij zich 

meestal op hooge boomen ophouden, en nooit op den 

grond komen, waarop zij zich ook moeijelijk bewegen. 

Benige Afrikaansche soorten, b.v. Bueeros carunenlalus, 

leven echter veelal op den grond, en men treft haar 

derhalve ook in opene streken aan. De vlugt dezer 

vogels is zwaar, ofschoon tamelijk snel, en steeds 

met veel eedruisch vergezeld. Bij het zitten trekken S IJ 

zij den hals in dier voege dat de kop op den rug 

De 

Deze 

van galealus draagt, wijkt niet slechts van alle overigen 

soort, die in vele werken ook den bijnaam 

door haar hoorn, die geheel uit eene vaste en 

zware massa gevormd en rolvormig is, maar bovendien 

door haren butengewoon verlengden staart. Haar 

hgchaam is bijkans even zwaar als dat van eene gans, 

en de buitengewoon verlengde staartpennen hebben 

De bek is, 

regt, puntig, kegelvormig; de hoorn vormt eenen 

nagenoeg naar 

kort. 

eironden. 

J voet lengte. evenredieheid. 

schuin afgeknotten cvlinder. Val VOren en 

deze deelen zijn van een donker rood, heteeen aan 

het gedeelte van den bek, dat voor den hoorn is 

gelegen, in geel overgaat. De bovenkop en nek zijn 

met vederen bedekt, de overige gedeelten van den 

kop en mek daarentegen kaal. De hoofdkleur van het 

vederkleed is bruin. maar de buik is wit en de 

staartpennen zijn ook hieht van kleur, doeh van eenen 

donkeren dwarsband voorzien. Men treft dezen vogel 
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Aungang- gading. 

rust. Deze vogels hebben een schel, -maar eentoonieg 

stemgeluid. Zij zijn schuw van aard, en voeden zich 

voornamelijk met vruchten, ofschoon sommigen ook 

of 

nestelen in holen van boomen of rotsen, en het wijfje 

insekten andere kleine dieren eten. De meesten 

wordt, terwijl het de eijeren uitbroedt en te gelijker 

mannetje in dier 

dat het 

zonderling 

tijd de ruijing ondergaat, door het 

voege in het nest opgesloten gehouden, 

dit im het geheel niet kan verlaten: een 

verschijnsel, waarover wij het nadere zullen mededeelen 

bij de behandeling der soorten, bij welke men deze 

bijzonderheid heeft opgemerkt. 

ENZ NN) ei 

Bueceros seulalus. 

De bekende Malacca. 

Nederlandsche reiziger, Di 

Borneo 

S. Müller 

levenswijze van dezen merk waardigen vogel het volgende: 

op Sumatra en aan. 

‚beriet omtrent de 

pEEvenzeer als deze soort door uiterlijke gedaante in 

het algemeen, doeh meer in het bijzonder door het 

mnerlijke zamenstel van bek en hoorn, van alle overige 

verschilt zij ook in meer 

Zij is 
welke ons in Indië zijn 

geslachtverwanten afwijkt, 

dan een opzigt van hen door geaardheid. 

een der schuwste vogels, 

voorgekomen, leeft altijd òf alleen òf bij paren, bewoont 

slechts afwelesene groote bosschen. 

heeft een 

voornamelijk die 

der bergen, en hooge mate kenmerkend 

zwaar en ver galbmend stemgeluid. In het hooge woud 

aan de oost- en zuidoostzijde van den bere Singalane 

ter 1000 en 

boven 

Sumatra, tusschen de 

2500 

op hoogte van 

voet de zee, was deze neushoornvogel 

niet zelden; minder memievuldieg laser aan den voet 

van dien berg en in de voorbergen beoosten Padang: 



terwijl wij hem op Borneo slechts op ééne plaats, 

namelijk bij den bere Sakoembang. in de Lawutlanden, 

hebben aangetroffen. Zijn geschreeuw begint steeds 

met een zeer diep, eensylbig, maar forsch: koek-koek, 

hetwelk hij zes tot zeven keeren, na telkens kortere 

tusschenpoozen en met verheffing van toon, herhaalt, 

het 

kakaka enz. overgaat, welke klanken, zes tot achtmaal 

als wanneer alleneskens in een schaterend: 

crescendo en met toenemende snelheid elkander 

opvolgende, langzamerhand weder lager worden en 

diminueren. Men ziet dezen vogel miet veel en dan 

nog hoog in de lucht, van den eenen berg maar den 

anderen trekkende. Hij schijnt in het geheel zeldzamer, 

dan de andere eroote soorten van het geslacht waartoe 

hij behoort, van verblijfplaats te veranderen, maar 

het 

geheele jaar door te bewonen. Zijne vlugt is eeniezins 

integendeel meer standvastie zekere streken 

sneller en gaat met minder geruisch gepaard dan die 

van Bve, Rhinoceros plicatus en diergelijke soorten. 

In het boseh houdt hij zieh steeds in de hoogste 

of 

vrachtboom, voor korten tijd, dieter bij den erond lokt. 

pIn het laatst der maand Mei 1834 ontdekten wij 

boomen op. tenzij hem hier daar een lage 

m het bovenbedoelde woud, aan de oostelijke helling 

van den berg Singalang, op de hoogte van ongeveer 

1800 voet boven de oppervlakte der zee, een nest 

van dezen neushoornvogel. Het stond in den 

hollen stam van eenen zwaren, regtop geeroeiden en 

zeer hoogen boom, ongeveer 100 voet boven den 

eroud. Na verscheidene dagen vergeefs getracht te 

hebben een der oude vogels te dooden, lieten wij den 

boom kappen, daar er geen inboorling te vinden was, 

met _genoegzamen moed en geschiktheid, om den 

dikken. hoogen en eladden stam te beklauteren. Toen 

hij geveld was, vonden wij, omtrent 2 voet beneden 

de 9 duim wijde opening, in het ruime hol één, 

naauwelijks met korte vederen half bedekt jone, dat 

slechts op het vermolmde hout en enkele weinige 

vederen rustte. Zijn bek, die geen spoor van hoorn 

de 

rondom de oogen, de mondhoeken en de ook bij de 

vertoonde, was groenachtig geel: naakte huid 

ouden kaal blijvende hals waterachtie menierood met 

paarsachtige tint; iris hecht blaauweraauw, pooten 

en nagels olijfkleurie. De hoopen drekstof, welke aan 

den voet van den boom lagen, bestonden alleen uit 

verteerde wilde vijgen. Wanneer de ouden voedsel 

aan het jong bragten, hetwelk slechts drie of vier 

keeren gedurende den dag plaats vond, vlogen zij 

steeds, uit de verte van het bosch komende, dadelijk 

naar de opening van het nesthol, klampten zich van 

buiten aan den stam vast, terwijl zij alleen den kop 

en hals binnen het eat staken; dit bezoek duurde 

Len 

onmiddellijk weder verwijderden. De Maleijers op 

naauwernood eene _mimuut, waarna zij zich 

Sumatra noemen dezen vogel Anggang gading: een 

vaan waarschijnlijk ontleend aan de zelfstandieheid 

van den horen, die hard is als ivoor (gadine).” 

Op de Philippijnsche eilanden heeft meu. behalve 

verscheidene anderen, eene soort, Buceros Aydrocorar. 

wier horen zeer laag is en zich als eene. van boven 

platte en zeer langwerpig eironde schijf vertoont. 

De 

jonge voorwerpen zwart van kleur. De pooten zijn 

bek met den horen is donkerrood, maar bij 

eveneens fraai donkerrood. Het vederkleed is brum, 

maar de hals, kop en buik zijn rood: het geziet is 

zwart en de staart vaal. De romp evenaart in grootte 

dien van eenen zwaren eendewoerd. 

Jij sommige soorten van Achter-Indië is de horen 

laag, afgerond en van 3 tot 6 halve ringvormige 

dwarsplooijen voorzien. Zij worden jaarvogels genoemd. 

ten gevolge van het bijgeloof, dat er jaarlijks een 

nieuwe ring aan hunnen horen groeit. — Eene dezer. 

Bueeros plicatus, wordt op Java, Malacea en in Steun 

aangetroffen. Zij bereikt nagenoeg 5 voet lengte, en 

is zwarteroen van kleur met eenen witten staart. 

maar bij het mannetje zijn de kop en hals witachtig. 

Ook 

gelang der sekse, verschillend: 

de kleur van den grooten Keelzak is, naar 

te weten, bij het 

mannetje goudgeel, hetgeen echter naar onderen toe 

in donkergroen overgaat; bij het wijfje blaauw. Deze 

vogel houdt zich voornamelijk in zoodanige groote 

bergwouden op, waar de vijgeboomen, met welker 

vruchten hij zich voedt, overvloedig zijn. Men treft 

hem aldaar paarsgewijze of in kleine familiën van 6 

tot LO stuks aan. Hij wordt door de Sundanezen 

Djoelang genoemd, is zeer schuw en maakt zijn nest 

veelal im holen van boomen of ook in die van rotsen. 

Dr. Horsfield heeft het eerst berigt, dat het zoodanig 

gemaakt is, dat het wijfje daarin geheel opgesloten 

wordt, en er slechts eene kleine opening overblijft. 

het Zij mag het 

nest, alvorens de eijeren uitgebroed zijn, niet verlaten, 

waardoor den snavel kan steken. 

en wordt gedurende dezen tijd door het mannetje 

gevoed en met de erootste zorg bewaakt, weshalve 

de imboorlingen van Oostelijk Java deze soort den 

jaloerschen vogel noemen. Zij voegen er zelfs het 

sprookje bij, dat het mannetje de geheele openine 

van het nest met modder sluit, en het wijfje in have 

gevangenis laat sterven, zoodra het bemerkt, dat er 

gedurende zijne afwezigheid andere mannetjes bij het 

nest geweest zijn. Dr. Bernstein, die zeer uitvoerige 

berigten omtrent dezen vogel gegeven heeft, gelooft 

niet, dat het inmetselen van het wijfje geschiedt om 

haar tegen de aanvallen der apen te beveiligen, vermits 

deze vogel zich genoegzaam kan verdedigen met zijnen 

buitengewoon grooten en stevigen bek. Deze geleerde 

en ijverige waarnemer is veeleer van meening, dat 

het inmetselen plaats heeft om te zorgen, dat het 

wijfje, hetwelk gedurende den broedtijd ruit, niet 

het De wer van 

het tot het het 

bedient, bestaat, volgens dezen heer, uit aarde en 

uit nest _ valle. zelfstandigheid, 

zich mannetje sluiten van nest 

verrot hout, die waarschijnlijk door het bijgevoegde 

speeksel eene vaste stof vormen. — Op Nieuw-Cruimen, 



de Papoe-eilanden en de Moluksche eilanden Ceram, 

Amboina, Batjan, Halmahera en Morotay, wordt eene 
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den grond van den bek heeft, terwijl de kop en 

hals bij het mannetje ros zijn; intusschen is deze 

soort aangetroffen, die volmaakt met Bweeros plicatus | rosse kleur, naar gelang der eilanden, waar de soort 

overeenstemt. echter geene dwarse groeven aan voorkomt. helderder of donkerder. 

A 
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SS 
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Bueeros ruficollis. mannetje en wijfje. 

Geheel eigenaardig, te weten van boven im de lengte 

gootvormie uitgehold, is de vorm van den horen bij 

Buceros bicornis. Deze vogel bereikt 3 voet lengte. 

Zijn snavel is tamelijk lang, flaauw gekromd en geel, 

maar aan den grond zwart van kleur. De hals, buik, 

eenige strepen over de vleugels en de staart zijn wit, 

de overige deelen en een breede band over den staart 

zwart. Deze vogel bewoont het geheele vasteland van 

Indië tot Sumatra. Hij houdt zich aan de oevers der 

met bosschen beeroeide rivieren, lanes de hellingen van 

het lage gebergte op, is schuw, moeijelijk te naderen. 

en maakt bij het vliegen buitengewoon veel gedruisch. 

Zijn voedsel bestaat in de vruchten van vijgeboomen: 

Fieus Imdica en religiosa. Men ziet hem. op zijne 

verblijfplaats. veelal gezellig, op hooge boomen zitten. 

waar hij van tijd tot tijd een zwak geluid doet 

hooren, hetwelk op het gekwak van een grooten 

kikvorsch gelijkt. Heeft men daarentegen een dezer 

vogels gewond, zoo stoot deze, op den grond liggende, 

noch in wanklank, toonen uit. die noch in kracht. 

voor die van den ezel onderdoen. Even als andere 

soorten vlieet deze vogel met reet wtegestrekten hals 

met den en staart en ingetrokkene 

Volgens den Wel-Kerw. 

pooten. Op 

grond kan hij niet loopen. 

Heer J. 

Waargenomen. 

Mason, die dezen vogel in Burmah heeft 

plaatst hij zijn nest. hetwelk uit 

klei, op eene voortreffelijke wijze vervaardigd is, in 

boomholten. Zoodra het wijfje hare 5 of 6 eijeren 

geleed heeft, sluit het mannetje haar geheel en al 

met modder op, met uitzondering echter van eene 

kleine opening, waaruit zij met den kop kan kijken. 

Zij blijft hierin opgesloten. totdat de eieren uitgebroed 

zijn, en men zegt, dat het mannetje haar doodt, 

indien zij hare gevangenis doorbreekt. Per vergoeding 

van deze kluisterme brenet haar het mannetje 

overvloedige voedsel, en draaet zore, dat de aanwebraete 

vruchten niet geschonden zijn, in welk geval het 

wijfje weigeren zou ze te gebruiken. Het zonderlinge 

verschijnsel van deze wijze van opsluiten werd door 

den Kapitein Tiekell in Fenasserim met eigen ooren 

waargenomen. 

In Oost-Indië _ treft 

neushorenvogels aan, wier horen lang, eroot en dik. 

men _ vervolgens groote 

maar zijdelings zamengedrukt en aan de punt veelal 

min of meer naar boven omgekruld is, en hierdoor 

eenigzins eene halvemaanvormige gedaante verkrijgt. 

Zij bereiken omstreeks 3 voet lengte. Zij hebben den 

buik en staart wit; maar de overige deelen en een 

breede band over den staart zijn zwart. De bek is 

geelachtig, de horen min of meer rood. Deze vogels 

zijn van Hindostan en Ceylon tot op de Sunda- en 

Philippijnsche eilanden verspreid, en ofschoon onderling 

mene li bid 
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in alle wezenlijke opzieten overeenstemmende, bieden 

zij niet te min, naar de voornaamste streken, die 

zij bewonen, eenige min of meer standvastige en in 

het oog vallende kenmerken aan. In het algemeen blijkt 

het. dat de horen bij de voorwerpen van Sumatra 

is, terwijl en Borneo halvemaansgewijze gekromd 

de bovenkant van dien bij de voorwerpen van Java 

en Hindostan veelal een regte lijn vormt. Verder 

y 

Buceros 

Dr. S. Müller berigt over de bijsoort van Java, 

die men veelal ook Bueeros natus noemt, het volgende : 

„Deze soort leeft het geheele jaar door gepaard, en 

men ziet er zelden meer dan twee te zamen, welke 

elkander trouw vergezellen. Zoodra de een den ander 

uit het oog verliest, schijnen zij elkaêr door een 

zwaar, nu eens slechts eensylbig luidend: hok-hok 

klank telkens tweemaal te | 

te Dit luid 

geschreeuw zetten zij soms uren achtereen onafgebroken 

enz. of door denzelfden 

herhalen: hokhok-hokhok enz. roepen. 

morgens des avonds, en 

drift, op 

afstand twee mannetjes elkander antwoorden. of een 

voort, het meest des en 

dan vooral met veel wanneer eenigen | 

ongepaard mannetje eene gezellin zoekt. Onder zulke | 

omstandigheden kan men hen, door dat geschreeuw 

naauwkeurig na te bootsen, zeer uit de verte tot | 

zich lokken. Anders is deze vogel zeer schuw, en ziet | 

men hem meest altoos hoog op groote boomen zitten, 

of op de toppen van steile rotsen, wanneer deze 

geheele bergen vormen en hunne punten torenachtie | 

boven de boomen uitsteken, gelijk zulks met den 

ouden mijnberg Parang, in de Preanger Regentschappen 

op Java, het geval is. Van den eenen berg naar 

rhinoceros 

op, dat de Hindostan 

en vooral die van Borneo aanmerkelijk klemer zijn dan 

merkt men voorwerpen van 

die van Java en Sumatra. Men kan aan deze vogels 

den aleemeenen naam van Bueeros rMnoceros laten, 

en de verscheidenheden, die zij in verschillende streken 

aanbieden, door bijvoeging van den naam dezer landen 

aanduiden. De onderstaande afbeelding is naar een 

voorwerp van Borneo vervaardigd. 

Bornevensis. 

den anderen trekkende, vliegt deze neushoornvogel 

steeds hoog, en maakt hij een sterk geruisch met 

de vleugels. Zijn eigenlijk verblijf zijn de groote 

bergbosschen, die hij tot op ruim 5000 voet hoogte 

boven de zee bewoont. Somwijlen echter vindt men 

hem ook in vlakke streken, gelijk ons, bepaaldelijk 

het kleine ras van Borneo, in de zuidelijke gedeelten 

van dit eiland, gedurende onze vaart op de rivier 

Doeson, meer dan eens is voorgekomen. Maar ook 

het 

en dan in de vlakke kustbosschen opgemerkt. — Het 

Javasche en _Sumatrasche ras is door ons nu 

voedsel van den Bueeros rAinoceros bestaat in allerlei 

wilde vruchten, voornamelijk vijgen, zoo als de Ficus 

pubinervis, politoria, subracemosa, nivea, cerasiformis, 

ampelas, infectoria enz. Ook op de vruchten eener 

soort van Sideroxylon en op die van onderscheidene 

Elaeocarpi zagen wij hem vaak azen. Zijn nest maakt 

hij in boomholen. Het wijfje leet, gelijk ons door 

vele inlanders verzekerd is, twee witte eijeren, die 

aan weerskanten vrij stomp van vorm zijn. De 

Sundanezen op Java noemen hem Rangkone, welke 

ontleend, wanneer 

op 

naam aan zijn geschreeuw is 

het onder zekere _omstandieheden en zekeren 



afstand gehoord wordt. Bij de Maleijers aan de 

westkust van Sumatra heet hij Anggang-danto, terwijl 

hem de Banjerezen op Borneo enkel onder den naam 

van Angang, en de Dajakkers in het zuidelijke gedeelte 

van dit eiland onder dien van Tinganes kennen.” 

Bij eene zeer groote soort van Nepaul, Buceros 

Nipalensis, is de snavel, ter plaatse waar zich bij andere 

soorten de horen bevindt, eenvoudig opgezwollen, en 

zijne gele kleur wordt aan weerszijde der eerste 

helft 6 

voren afgebroken. Zij heeft de achterhelft van den 

van den bovensnavel door breede, zwarte 

staart wit, de overige deelen zijn zwart; maar bij 

het mannetje wordt deze zwarte kleur op den kop. 

hals en alle onderdeelen door een vurig rosachtie 

roodbruin vervangen. Deze soort houdt zich paarsgewijze 

in de groote bosschen van bergachtige streken 

op, en voedt zich met boomvruchten, bij gebrek 

ook met kruipende dieren. Zij holt de vermolmde 

boomstammen met haren bek uit. en vormt zich 

op deze wijze eene soort van schuilplaats, welker 

In 

de rust zit zij veelal met den staart omhoog eeriet. 

toegang zij met veel overlee weet te verbergen. 

Sommige soorten hebben eenen hoogen, min of meer 

zijdelings zamengedrukten en door eenige loodreete 

plooien als gekronkelden horen. De grootste dezer 

is Buceros cassidir, van Celebes. Zij bereikt nagenoes 

heeft 

van een drietal diepe, dwarse en 

> voet lengte en den wortel van den snavel 

roode eroeven 

voorzien. De bek en horen zijn voor het overige geel. 

De groote keelzak is bij het mannetje eecel, bij het 

wijfje blaauw. De staart is wit. de overige deelen 

van het vederkleed zijn zwart; maar bij het mannetje 

wordt deze kleur op den krop en den hals 

door een vurig stroogeel vervangen, hetgeen op den 

kop im het roodbruine trekt. — Op Sumatra en 

Borneo treft men eene soort, Buceros corrugatus, 

aan, die in het algemeen veel overeenkomst heeft 

met Buceros cassidir, maar kleiner is, geene voren 

aan den grond van den bek heeft, en wier staart 

aan de eerste helft zwart, aan de achterhelft vaal 

ros is. — Buceros sulcatus, van de Philippijnsche 

eilanden, is nog eenigzins kleiner, en zijn witte staart 

is aan het einde zwart. h 

enige andere soorten zijn gekenmerkt door dat 

de vederen van haren bovenkop en nek niet slechts 

verlened zijn, maar eene zamengedrukte kuif, gelijk 

de kam van eenen «helm. vormen. — De erootste 

van deze is Bweeros comatus. die op Sumatra en 

Malacca aangetroflen wordt. Haar romp is niet grooter 

dan die van eenen zwaren eendewoerd:; maar haar 

staart overtreft de vleugels in lengte en is wiggevormig. 

De bek 

klemmen 

is wit, of hecht horenkleurie en van eenen 

zeer horen voorzien, die zich slechts in de 

gedaante van eene scherpe kiel voordoet. 

strekt zich tot over den neus uit, is uit harde, 

straalvormieg uitloopende vederen zamengesteld, en 

vormt een scherpe kam. De kuif, staart en punten 

d 

De kuif 

der vleugels zijn steeds wit: bij bet mannetje bovendien 

de geheele kop, de hals, borst en buik; alle overige 

deelen van het vederkleed zijn zwart. Inde gevangenschap 

is deze vogel van een rustigen, stillen aard; hij verlaat 

zijne zitplaats nooit, eet vruchten, moet echter zeer 

zindelijk gehouden worden. — De tweede soort met 

eene groote helmkuf komt van de heete streken van 

West-Afrika. Dit is de 

Buceros albieristatus. 

De romp van dezen vogel is miet grooter dan die 

van een kraai, maar zijn trapsgewijze verlengde staart 

is dubbel zoo lang als het overige ligchaam. Ook bij 

deze soort doet zich de horen als een scherpe kiel 

voor, die echter zoo lang is, dat zij zich nagenoeg 

bek witstrekt. 

kleur van den bek en horen wordt, aan de erondhelft 

tot aan de punt van den De zwarte 

der bovenkaak. door wit afgebroken. De kuifvederen 

zijn veel zachter en losser dan bij Bweeros comatus, 

De 

overige deelen van het vederkleed zijn zwart, maar 

en wit met een zwart vlekje aan hare punt. 

de halsvederen hebben im het midden, de staartpennen 

aan haar einde eene witte vlek. 

Er komen im Oost-Indië noeg verscheidene andere 

soorten met een sterk zijdelings zamengedrukten 

horen voor, die meestal een wit en zwart vederkleed 

hebben, en aanmerkelijk kleimer zijn dan de grootste 

soorten. — Ken dezer. Bueeros coronalus,.ook »monoceros” 

genaamd, heeft eenen gelen bek met eene zeer groote 

zwarte vlek, die nagenoeg den geheelen horen inneemt. 



De borst, buik, de schenkelvederen, de punten der 

vleugels en de staart zijn wit; de middelste staartpennen 

en de overige deelen van het vederkleed daarentegen 

zwart. Haar lijf heeft de grootte van dat eener 

eend. Zij bewoont Hindostan, Ceylon en Sumatra. 

Zij leeft buiten den paartijd gezellie, eet beziën en 

vruchten en komt haar voedsel zelfs op den grond 

zoeken. Ook bij deze soort neemt men het verschijnsel 

waar, dat het wijfje gedurende den broedtijd, als 

het ware, in haar nest door metselwerk opgesloten 

wordt, en de inboorlingen van Ceylon zijn van meening 

dat dit geschiedt ten einde haar teven de overvallen 

van apen te beveiligen. — Rene andere soort, Breeros 

albirostris, of »Malabarieus,” die men van tijd tot tijd 

in onze diergaarden ziet, komt van Nepaul tot op de 

Sunda-eilanden voor. Zij heeft veel overeenkomst 

met de voorgaande soort, is echter eenigzins kleiner, 

en de zwarte vlek van den snavel is tot de onderhelft 

van den horen beperkt. — Een derde soort, Buceros 

conreaus, is nog klemer, en heeft een lagen, afgerond 

driehoekigen horen, die, even als de bek, aan het 

einde zwart is. Zij komt van de Sunda-eilanden en 

heeft 

zwaar en op dat van den ezel gelijkend stemgeluid. 

Malacca. Ook deze vogel een buitengewoon 

Ofschoon mj zich in den regel met vruchten voedt, 

eet hij in de gevangenschap nagenoeg alles wat men 

hem aanbiedt. Men zeet zelfs dat hij in den wilden 

staat zich somtijds aan het zeestrand begeeft om 

kleine visschen te eten. — Bij Luceros Malayanus is 

de bek bij het mannetje witachtig, bij het wijfje 

zwartachtig. In grootte evenaart hij eene eend. Het 

vederkleed is zwart, de met maar staartpennen, 

uitzondering van het middelste paar, zijn aan het 

einde wit. Bovendien ontwaart men bij sommige 

voorwerpen eene groote, witachtige oogstreep. Hij wordt 

in Hindostan, op Malacca en Borneo aangetroffen. — 

Eene even groote soort, Bwceros galeritus, heeft de 

keel en wangen naakt, en hare aanzienlijk verlengde 

nekvederen vormen eene hangende kuif. Haar bek is 

zwartachtig, naar voren somtijds geel: het vederkleed 

zwartbruin, maar de staartpennen zijn op de twee 

eerste derden harer lengte vaalbruin. 

Op Celebes leeft eene soort, Buceros evaratus. die 

van alle overigen afwijkt, door dat haar tamelijk kleine 

en kielvormige horen aan weèrszijde van drie diepe, 

Zij heeft de erootte 

Het 

vederkleed is zwart, maar het mannetje heeft het 

overlanesche voren voorzien 1s. 

van een kraai, maar eenen langeren staart. 

geziet,. de wangen en keel wit. 

Andere soorten, die in grootte min of meer aan 

een kraai doen denken, hebben een kleinen. kielvormiegen 

horen. Bij eenigen dezer, die van het vasteland van 

mdië of Ceylon komen, is de hoofdkleur een min of 

meer vuil grijs. Hiertoe behooren Bueceros Ginginianus, 

van Nepaul, Buceres griseus, van Hindostan, en Bwceros 

Gingaleusis, van Ceylon. Bij laatstegenoemde soort is 

de bek van het mannetje geelachtig met eene zwarte 
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vlek aan den wortel der bovenkaak: bij het wijfje 

zwart, met eene witte streep, die aan weêrszijde van 

de neusgaten naar voren loopt. — Een aanzienlijk 

getal van andere soorten dezer onderafdeelins leven 

Afrika. Onder het 

vallend door haren gelen of rooden bek, terwijl haar 

De 

met eenen hoog gelen bek wordt Bwueeros flarirostris 

in deze zijn eenigen in oog 

vederkleed bruin is met witte vlekken. soort 

genoemd: Bueeros erylhrorhynechus heeft met deze 

veel overeenkomst, maar zijn bek is rood, langer en 

minder hoog. Bij Bweeros poecilorhguchus is de snavel 

slechts aan de voorhelft rood. Bij Buceros pulehrirostris. 

van de Goudkust, die maauwelijks de grootte heeft van 

eene kerkkouw, is de bek bloedrood, en slechts aan 

zijn uiteinde zwart. Deze soort wordt in Gaboen 

vervangen door eene _bijsoort met eenen geheel 

bloedrooden bek. 

De kleinste van alle soorten is Buceros Nagtylasis. 

van de Goudkust. Zij is naauwelijks zoo groot als 

een tortelduif, en heeft eenen zwarten bek, die van 

boven, in plaats van een horen, eene eenvoudige 

kiel vertoont. Haar vederkleed is van een erijsachtie 

zwart, hetgeen op den buik en hals met wit gemened is. 

Onder de talrijke Afrikaansche soorten zijn de 

volgende meer in het bijzonder, vooral door de 

gedaante van haren horen of door hare grootte. 

merkwaardige. Bij Bueeros elatus, wiens lengte twee 

en een halven voet bedraaet, is de horen dik, zeer 

hoog en van voren loodregt afwaarts loopend. Deze 

soort heeft eenen naakten, blaauwen keelzak, en de 

vederen van den bovenkop en het achterhoofd zijn 

tot eene kuif verlened, maar uit losse draden gevormd. 

De 

een geelachtig wit over. Het vederkleed is zwart. 

zwarte kleur van den bek gaat naar boven in 

maar de vederen van de zijden van den hals zijn 

met wit gezoomd, en de staartpennen. behalve de 

twee middelste, zijn geheel wit. Bij het wijfje hebben 

intusschen de kuif en hals eene roestbruine kleur. — 

Bij eene andere, even groote en gekuifde soort. 

Buceros atralus, die eveneens van de Goudkust komt. 

heeft de horen de gedaante van eene groote, naar 

voren puntig uitloopende rol. die, gelijk de bek, 

zwart van kleur is. Zij heeft eenen zeer ruimen. 

fraai blaauw em rood gekleurden, naakten keelzak. 

Het 

behalve 

vederkleed is de 

het 

eindhelft wit, en de kop en hals zijn bij het wijfje 

zwart, maar staartpennen. 

middelste paar, zijn aan hare kleme 

roestbruin. 

Bueeros eylindrieus, van de Goudkust, die ongeveer 

de grootte heeft van een wouw, heeft den horen van 

eene zeer afwijkende gedaante, doordien hij, als het 

ware, wit twee gedeelten bestaat: te weten een hoog, 

zamengedrukt en van bijna loodregte voren voorzien 

erondstuk, waarop zich een dikker stuk verheft, welks 

vorm aan de afsnede van eenen kring doet denken. 

De witte staart vertoont in het midden eenen breeden, 

zwarten dwarsband; de achterbelft der vleugels en de 



buik zijn wit: de keel en zijden van den kop vaal 

roodachtig bruin, en de overige deelen van het 

vederkleed zwart. 

De erootste van alle bekende soorten is Buceros 

carmneulatus, van Afrika. Zij wijkt ook van alle andere 

soorten af‚ doordien zij zeer hoog op de pooten is, 

kortere teenen heeft, en zich veel op den erond 

ophoudt. Zij heeft eenen zeer grooten, gekronkelden, 

blaauw en rood gekleurden keelzak. De bek en het 

geheele vederkleed, met uitzondering van de eroote 

slagpennen en de buitendekvederen der vleugels, die 

eene witachtige tint hebben, zijn zwart. Haar ligchaam 

evenaart in grootte dat van een paauw. Deze 

merkwaardige vogel werd in Kafferland, Abyssinië en 

aan de Goudkust waargenomen; maar de voorwerpen 

dezer drie streken wijken onderling aanmerkelijk af 

door de gedaante van hunnen horen. Bij die van 

Abyssinië is de horen eenigzins rolvormig, maar aan 

de zijden geribd, hol, en vertoont, van voren gezien, 

van gedaante een 

hebben 

dwarse doorsnede in de 

Die 

overeenkomst met die van Abyssimië, maar zij zijn 

eene 

klaverblad. van _de Goudkust veel 

aanmerkelijk kleiner en hun horen is niet hol. De 

voorwerpen van Kafferland, van welke wij hier de 

afbeelding geven, hebben slechts eenen kleinen, 

kielvormigen horen. 

Bueeros earuneulatus Cafer. 

De levenswijze van dezen grooten vogel, van welken 

van het einde der vorige eeuw een levend voorwerp 

van de Kaap de Goede Hoop in ons land aangevoerd 

werd, is vooral door de reizigers in Abyssinië 

beschreven geworden. Zij beweren eenparig, dat hij 

zich niet, zoo als men beweerd heeft, met het vleesch 

van doode dieren, maar wel voornamelijk met torren, 

Hij 
houdt zich meer op den grond op dan op de boomen, 

sprinkhanen en andere groote insekten voedt. 

en loopt zeer schielijk, met de vleugels en den staart 

hangende. Ofschoon hij moeielijk van den ground 

kan oprijzen, vliegt hij, wanneer hij zekere hoogte 

heeft bereikt, gelijk de overige soorten, zeer snel en 

regtuit. De bekende reiziger Bruce verhaalt, dat hij 

zijn nest op hooge en digte boomen maakt, maar op 

den stam plaatst en overdekt, gelijk de ekster pleegt 

te doen. Volgens andere reizigers broeden deze vogels 

in boomholen. Men ziet hen gewoonlijk, in kleine 

troepen vereenigd, im het rond loopen; maar zij zijn 

buitengewoon schuw. 

nn, 
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REESE NS OIC ESE 

SCANS OIRIES: 

Men vat onder dezen naam alle vogels zamen, bij 

welke twee teenen naar voren, en twee naar achteren 

gerigt zijn. Intusschen hebben hieromtrent eenige 

wijzigingen plaats. Bij de Soeroekoe’s (Progox) b. v. 

is het de binnenteen, die met den duim naar achteren 

gerigt is, terwijl het bij de overige klimvogels de 

buitenteen is, die deze rigting heeft. bij eenige 

soorten (b.v. sommige spechten) ontbreekt deze 

buitenteen geheel en al. Bij sommige andere, de 

Toerako’s (Musophaga), kan de buitenteen zoowel 

naar voren als naar achteren gedraaid worden. en bij 

de Muisvogels (Colius) heeft de buitenteen en zelfs 

de duim eene zijwaartsche rigting, en kunnen beide 

willekeurig naar voren en naar achteren gedraaid 

worden. 

Men dat 

klimvogels klimmen, zooals dit b. v. de spechten doen, 

moet zich ook niet voorstellen alle 

en dat alle klimmende vogels in deze afdeeling beerepen 

zijn; want in dit geval zoude men daarin ook de 

boomkruipers, de boomklevers, en andere soorten 

moeten opnemen, die tot geheel andere afdeelingen 

behooren. 

De vele wijzigingen in de gestalte en het maaksel, 

die de verschillende klimvogels onderling aanbieden, 

belet ter hunner onderscheiding andere algemeene 

Intusschen verdient het kenmerken aan te voeren. 

opmerking, dat er geene soort van klimvogels met 

eene aan het einde ingesneden, of. zooals men zich 

uitdrukt, gevorkten staart bestaat. 

De 

der Papegaaivogels, der Toekans, der Spechtvogels, 

afdeeling der klimvogels bevat de familiën 

der Baardvogels, der Jacamar's, der Soerockoe’s, der 

Koekoekvogels, der Foerako’s en der Muisvogels. 

DRE MAENE IG ASA EVEONGSENL S:. 

BS IASC. 

De papegamjen zijn door hunnen eigenaardigen 

vorm en allerlei in het oog vallende kenmerken dadelijk 

te herkennen en gemakkelijk van alle overige vogels 

te onderscheiden, daar zij eene geheele in zich zelve 

afgeslotene familie vormen, of in andere woorden, daar 

er geene soorten bekend zijn, welke zich onmiddellijk 

aan andere familiën van vogels aansluiten of overgangen 

tot deze vormen. 

Het zijn vogels uit de heete gewesten, van een 

vederkleed veelal stevigen ligechaamsbouw en wier 

met fraaije, maar niet als metaal elanzige kleuren 

versierd is. Hun kop is groot en dik, en hunne 

vederen zijn hard en als schubachtige. Zij hebben 

eenen grooten, dikken bek, welks onderkaak kort en 

van voren als afgeknot is, terwijl de bovenkaak als 

een groote, kromme en puntige haak voorkomt: 

hierdoor, en door de groote beweeebaarheid hunner 

kaken en hunnen grooten stevigen kop. zijn zij in 

staat gesteld, hunnen bek, bij het klimmen, met veel 

voordeel en op allerlei wijze te gebruiken. Aan den 

grond van den bovensnavel ontwaart men eene weeke 

huid, waarin zich de kleime, krinevormige neusgaten 

openen. Hunne tong is dik, stevie en somtijds van 

vezels voorzien. Zij hebben stevige pooten met eenen 

korten voetwortel, maar lange teenen, en door dit 

een en ander zijn de pooten uitmuntend tot het 

klimmen geschikt. Hunne vleugels zijn van middelmatige 

lengte en tamelijk puntig. Hun staart, uit zes paar 

pennen _zamengesteld, is somtijds kort, somtijds 

verlened, wigvormig of zelfs buitengewoon lane, maar 

nooit gevorkt. Bij vele, vooral de Amerikaansche, 

soorten Is groen de hoofdkleur van het vederkleed. 

De grootte der papegaaijen is, volwens de soorten, 

zeer verschillend: sommige evenaren in dit opzigt 

een raaf, terwijl andere niet grooter zijn dan eene 

musch, en men zelfs eene heeft, die nog kleiner is 

dan een s ijsje. De jongen zijn somtijds minder fraai 

van kleur dan de oude mannetjes; dit heeft ook wel 

plaats met de oude wijfjes. 

Het voedsel der papegaaien bestaat voornamelijk 

in allerlei vruchten ; velen eten echter zaden en granen, 

anderen bloembollen of knoppen van bloemen en 

boomen. en sommigen zelfs maskers van kevers. Daar 

zij m hunnen bek eene buitengewone kracht bezitten. 

zoo zijn zij in staat, de hardste vruchten met gemak 

te verbrijzelen. De meeste papegaaijen leven in bosschen, 

gezellig. en houden zich op boomen op. Eenige 

soorten komen echter ook op den grond, en loopen 

aldaar zeer behendig. De meeste zijn standvogels: 

sommige echter zwerven op groote afstanden in het 

rond, met het doel om hun voedsel te gaan opzoeken. 

Het schijnt niet, dat er onder hen gevonden worden 

die eene wezenlijk nachtelijke levenswijze voeren. 

Zij zijn onrustig van aard en de meesten hebben een 

sterk en schel stemgeluid; bij sommigen, echter is 

het 

zang. Zij schijnen slechts eens in het jaar te broeden. 

of 

zachter en eenigen hebben zelfs eene soort van 

en het wijfje legt hare witte, glanzige eijeren. 4 

meer, somtijds zelfs 10 in getal, in boomholen. 

De papegaaijen zijn taai van natuur en gemakkelijk 



te onderhouden; zij verduren de gevangenschap goed, 

en de meesten bereiken eenen buitengewoon hoogen 

leeftijd. Zij worden om deze redenen, om hunne fraaije 

kleuren, en omdat zij woorden leeren naklappen, veel 

in den gevangen staat gehouden, en _menigvuldig 

in alle diergaarden aangetroffen, waar zij onder de 

meest gezochte vogels behooren en tot een voornaam 

sieraad verstrekken. 

Het getal der tot heden waargenomen soorten 

van _ papegaaijen beloopt ongeveer driehonderd; 

intusschen zijn de meesten dezer nog zeer onvolkomen 

bekend. Waarschijnlijk zal het Nieuw-Guinea, het 

beloofde land voor de vogelkundigen zijn, dat nog 

merkwaardige onbekende soorten herberet. Ofschoon 

de papegaaijen in het algemeen meer tot de heete 

gewesten beperkt zijn, overschrijden zij intusschen deze 

arens in sommige gevallen. Im Europa ontbreken 

deze vogels geheel en al. In Afrika komen zij noordelijk 

slechts tot Nubië en Senesambië, zuidelijk daarentegen 

tot Kafferland, Madae 

worden zij westelijk van het vasteland van Indië niet 

car en Mauritius voor. In Azië 

wamgetroffen, en gaan noordelijk slechts tot Nepaul, 

het Zuidelijk China en de Philippijnsche eilanden. 

Zuidelijk van deze streken worden zij daarentegen. 

vooral oostelijk van de Sunda-eilanden in grooten 

getale aangetroffen. Zij zijn ook zeer menigvuldie in 

Tasmanië 

der Stille 

gevonden. In Amerika zijn zij vooral buitengewoon 

Nieuw-Holland, komen zelfs im voor. en 

worden op de meeste eilanden Zuidzee 

talrijk in de heete gewesten, en leven zuidelijk tot 

Patagonië. Noord-Amerika daarentegen heeft slechts 

eene of twee soorten van papegaaijen en deze zijn 

tot het zuiden en zuidwesten van deze groote landstreek 

beperkt, en slechts eene dezer is noordelijk tot aan 

het zuideinde van het Michiean-meer waargenomen. 

Vele soorten van papegaaijen vertoonen onderling 

eene overeenkomst in gestalte, meer _ bijzondere 

levenswijze of zelfs in kleuren, en kunnen derhalve 

tot groepen of geslachten vereenigd worden, ofschoon 

deze dikwerf overgangen tot elkander aanbieden en 

het te 

Men kan deze vogels intusschen op de volgende wijze 

moeijelijk valt, ze behoorlijk kenmerken. 

verdeelen. 

DE PAPEGAAIJEN. PSITTACUS. 

De vogels, die men meer in het bijzonder papegaaijen 

Afrika, het 

eenigen ook im Achter-Indië aangetroffen. 

noemt, worden in heete Amerika en 

Zij zijn 
meengedrongen van gestalte, hebben eenen zeer stevigen 

bek, eeneu middelmatigen of tamelijk korten, aan het 

eimde resten of slechts weinige afgeronden staart. en 

zijn in het algemeen van middelbare erootte, dat is 

te 

van een kraai en een lijster; sommigen echter zijn 

zeggen, hunne wisselt at tusschen die orootte 

niet grooter of zelfs noe kleiner dan een leeuwerik. 

Men kan deze vogels wederom tot verscheidene 

onderafdeelingen brengen. 

De onderafdeeline der AFRIKAANSCHE PAPEGAAIEN 

is miet talrijk aan soorten. — De meest bekende onder 

deze is de graamwe Papegaai, Psitlaeus erylhaeus, die 

in menigte van Neder-Guinea, waar hij reeds in 

het begin der zestiende eeuw door de Portugesche 

zeevaarders ontdekt werd, levend naar Europa gebragt, 

en ten allen tijde, im alle diergaarden aangetroffen 

wordt. Deze soort heeft de erootte van eene zware 

duif en eenen zwarten bek; de staart met zijne 

dekvederen is hoog rood van kleur, maar alle overige 

vederen zijn van een, als met wit bestoven grijs, 

hetgeen op de bovendeelen donkerder is dan op de 

onderdeelen. Deze vogel leert gemakkelijk woorden 

uaklappen, en wordt zeer oud, daar men verscheidene 

voorbeelden heeft van voorwerpen, die 60 tot 70 jaren 

m de gevangenschap leefden, en Le Vaillant zelfs van 

een verhaalt. die gedurende 93 jaren in dezen staat 

verkeerde, ofschoon hij de laatste 30 jaren van zijn leven 

onregelmatig ruide, allengs zijn geheugen en geziet 

Ook 

verkreeg de staart, toen de ruijing onregelmatig 

verloor, en als een afgeleefde erijsaard stierf. 

begon plaats te hebben, eene gele, in plaats van roode 

kleur. Overigens werden bij deze soort roodeevlekte 

verscheidenheden waargenomen. — Men heeft van 

Opper-Guinea en meer bepaaldelijk van Gaboen 

eenige voorwerpen van eenen papegaai ontvangen, die 

volmaakt met den graauwen papegaai overeenstemmen. 

behalve dat hun staart purperachtig bruin van kleur 

is. Zij werden door Fraser onder den naam van 

Psittaeus timneh als eene eigene soort beschreven. — 

In Zuid-Afrika treft Psiltacus 

robustus of ple Vaillant” genoemd, die even groot is 

men eene soort aan, 

als de graauwe papegaau, maar een geheel verschillend 

heeft. 

en staartpennen zijn bruingroen. de kop en hals 

gekleurd vederkleed De mantel, de vleugels 

geelbruin, de rand van de vleugelboet en de vederen 

van den schenkel zijn oranje, de overige deelen 

spaanscheroen. Deze vogel bewoont, in het heete 

jaargetijde, de boschrijke streken ten oosten van de 

Kaap de Goede Hoop; maar hij verhuist, tot groote 

vlueten vereenigd, na den broedtijd naar meer noordelijk 

gelevene oorden, van waar hij. na afloop van den 

regentijd, weder naar het zuiden terugkeert. Over 

dag blijven deze vogels stil in het digte woud verborgen, 

maar ’s morgens vereenigen zich allen, die de naburige 

streek bewonen, op eenen of eenige naburige boomen, 

ten einde, als het ware, de opgaande zon met hun 

geschreeuw te begroeten. Elk paar maakt zijn nest 

in eenen hollen boom of eene rotsholte. Het is van 

drooge bladeren of mos vervaardigd. Het wijfje legt 

ook hare 4 nagenoee vonde witte eijeren eenvoudige 

op houtmolm. Deze eijeren worden afwisselend door 

het mannetje en wijfje uitgebroed. Im de diergaarden 

behoort deze vogel geenszins onder de gewone soorten. 

Zine plaats wordt aan de Kust van Guinea vervangen 



door eene met hem verwante en gelijk gekleurde 

soort, Psillaens pachyrhynehus genoemd, die echter 

eenigzins kleiner is, maar daarentegen eenen veel 

zwaarderen bek heeft, — Psitlaeus Guilelind, eveneens 

van Neder-Guinea en Seneeambië, dien men in de 

laatste jaren dikwijls levend van de Goudkust heeft 

aangevoerd, is naauwelijks zoo groot als eene tortelduif. 

De 

schenkelvederen en de rand van de vleugelbogt zijn 

hoofdkleur is groen, maar de bovenkop, de 

oranje. — Sommige soorten zijn miet erooter dan 

een lijster en worden in de diergaarden slechts zeer 

zeldzaam gezien. Onder deze behooren de volgenden. 

Psillacus Senegalns, van Senegambië, heeft eene eroene 

hoofdkleur, maar de kop en hals zijn erijsbruin en 

de onderdeelen van den krop afwaarts hooggeel. — 

Psillaens Zuidelijk Abyssinië, heeft 

alleen het geziet hooegeel, terwijl alle overige deelen 

Marifrons, uit 

aroen zijn. — Psitlaens Meyeri, uit diezelfile streken en 

wt Kordofan, is grijsbruin, maar het voorgedeelte 

van de vleugelsis citroengeel, de stut lichtblaauw en de 

onderdeelen van den krop naarachteren zijn gvoenblaauw. 

Deze soort wordt in Senegambië vervangen door 

Psiltaens Rüppelli, die echter op de onderdeelen, van 

den onderbuik naar achteren, blaauw is. 

De plaatsvervangers dezer Afrikaansche papegauijen 

heete 

soorten die men onder den aleemeenen naam van 

m_de streken der Nieuwe Wereld zijn de 

AMAZOON-PAPEGAAIEN of AMAZONEN kan zamen vatten. 

De meesten zijn groen. van kleur, hetgeen echter 

Onder 

de soorten die menievuldie, vooral van Suriname, 

veelal met rood, geel of blaauw afgezet is. 

levend in onze diergaarden aangebraet worden. behoort 

de Amazoou-papegaai, Psillaeus Amazonus. Hij heeft de 

arootte van eene duif, en de hoofdkleur der vederen 

is groen; maar. de wangen zijn geel, het voorhoofd 

en de teugels lichtblaauw, de groote slagpennen 

donkerblaauw, en men ontwaart groote roode vlekken 

aan de kleme slagpennen en den grond der staartpennen. 

Men onderscheidt van deze soort den Amazoon met gelen 

kop, Psillaens oehroecephalus, die een weinie erooter is, 

de vleugelbogt rood en den bovenkop geel heeft, 

maar overigens dikwerf, naar gelang der voorwerpen, 

allerlei wijzigingen in de kleur van het vederkleed 

aanbiedt: zoodanige afwijkingen worden somtijds voor 

eigene soorten gehouden, en dit schijnt zelfs het 

geval te zijn met den zoogenaamden Psi/tueus aestieus 

der natuurkundigen. Het is vooral de gele kleur. die 

in dergelijke gevallen de bovenhand neemt, en somtijds 

over een groot gedeelte van het vederkleed, voornamelijk 

het 

Sonnini verhalen, dat deze gele 

op kosten van groen, uitgebreid is. Azara en 

kleur kunstmatig 

door de inboorlingen wordt te weeg gebract, en wel, 

zooals deze beweren, door van jonge vogels de vederen 

gedeeltelijk uit te plukken, en de huid met het sap 

van zekere plant, of het bloed van eene kleine soort 

van kikvorsch te wrijven. waarop de nieuwe vederen 

eene gele kleur verkrijgen. Hoe dit ook zij, men heeft 

zoodanige bonte papezaaijen Lapirf genoemd. een 

woord hetwelk, in de taal der Indianen van Guvana. 

rood of somtijds geel beteekent, onveranderd im 

de taal 

beperkten zin gebruikt wordt om het toevallige bont 

te 

Eene andere, in Suriname gewone soort is Psillacus 

Fransche ingevoerd werd, en in eenen 

worden der kleur van de dieren aan toonen. — 

farinosus. Tij heeft de grootte van een kraai, en is dus 

aanzienlijk grooter dan de amazone, met welken zij in 

het algemeen, ten opzigte harer kleur, overeenstemt: 

maar het groen van haar vederkleed is als met meel 

bestoven, de kop is geheel groen, en slechts op de 

kruin ontwaart men eene tamelijk kleine gele vlek. — 

Psillaens Dufresmanus, van Brazilië en Nieuw-Granada. 

doet door grootte en kleur aan den amazone denken: 

maar de wangen en keel zijn blaauw, de teugels geel 

en het voorhooftl is tot aan de kruin rood. — Op 

deze soort gelijkt Psi//acus Brasilianus, die echter de 

groote slagpennen in het midden rosékleurie heeft. — 

Nog eene andere, op den amazone gelijkende soort, 

Psitlacus heeft 

teugels veel, de wangen en keel geeleroen, en het 

autumnalis, het voorhoofd rood, de 

groen van de kruin en nek in het paarsachtig rosé 

trekkend. — Op laatstgenoemde soort gelijkt wederom 

Psittaeus diadema, van Brazilië, die echter groene teugels 

heeft. — Eene op den diadeem-amazone gelijkende 

soort, Psittaeus festivus, die eveneens Brazilië bewoont. 

is zeer in het oog vallend door haren fraai rooden 

achterrug. — Bij Psiltacus vinacens of peolumbinus”, van 

Brazilië, zijn de kleuren van het vederkleed meer 

verscheiden, liefelijker en zachter dan bij al de 

voorgaande. Deze soort kan in het algemeen met den 

diadeem-amazone vergeleken worden; maar zij heeft den 

krop, de borsten den buik purperachtig vosékleurig,eenen 

lehtblaaawen nekkraag, en alle vederen dezer deelen 

zijn van breede,donkere eindzoomen voorzien — Psitlacus 

Antillische 

eilanden, van de grootte van een kraai, heeft het veziet 

cyanorhynehus of »Havanensis”, van de 

blaauw, de onderdeelen in het rood trekkend, en alle 

kleine vederen met breede zwarte zoomen. — Bij eene 

even groote soort, Psittacus augustus, die waarschiijnlijk 

eveneens op de Antillische eilanden te huis behoort, 

is de hoofdkleur van kop. hals, de onderdeelen en 

de achterhelft der groote slagpennen een purperachtia 

koperrood.hetgeen op den bovenkop im het blaauwachtige, 

op den nek in het blaauwzwarte overgaat. — Psitltaens 

Guildingit, eveneens van de Antillische eilanden, wijkt 

van al de overige amazonen af door de olijfgroene 

hoofdkleur van zijn vederkleed, en door dat de staart 

aan het einde, en de kleine slagpennen aan den grond 

oranjerood zijn. — Psittacus Pretrei, van Mexico, die 

kleiner is dan de amazone, is zeer in het oor vallend 

door de hooeroode kleur, die de vleugelboet en den 

buitenrand der vleugels, het voorhoofd, de teugels en 

de oogstreek mmneemt. — enige soorten uit het heete 

Zuid-Amerika zijn gekenmerkt door een wit voorhoofd. 

Bij eene dezer, Psitlacus dencocephalus, die kleiner is 



wit tot de 

kruin uit, en ook de bek is wit; de wangen en de 

dan de «amazone, strekt zich het over 

keel zijn daarentegen hoogrood. — Bij Psittacus albifrons, 

die miet grooter is dan een lijster, is de bek witgeel, 

het voorhoofd wit; de teugels en oogstreek, de groote 

vleugeldekvederen en buitenste slagpennen der tweede 

orde zijn rood, de kruin bruin, en de slagpennen in het 

algemeen blaauw. — Eene derde, eenigzins grootere 

soort, Psittaeus vantholorus, is daarvan onderscheiden 

door gele teugels. 

Sommige soorten wijken in het een of ander opzigt 

van de amazonen af. Eene dezer, Psittacus eyanogaster, 

van Brazilië, die de grootte van een dubbelen lijster 

heeft, is geheel groen, en deze kleur wordt slechts 

bij het mannetje door eene groote blaauwroode 

buikvlek afgebroken. — Bij eene andere, Pstttacus 

Mawrimiliani. van Brazilië, die de erootte heeft van een 

kerkkouw, trekt het groen van het vederkleed, op 

den bovenkop, den krop en den staart, in het blaauwe, 

de onderdekvederen van den staart zijn daarentegen 

rood. — Psiltaeus menstruns, uit Guyana, heeft veel 

overeenkomst met de voorgaande soort, maar de kop 

en hals zijn veel blaauwer. — Psittacus violaceus of 

purpureus”, wit Guyana, die de grootte heeft van een 

dubbelen lijster, heeft eveneens de onderdekvederen 

staart het 

overige vederkleed is een blaauwachtig paars. — In 

van den rood, maar de kleur van 

Nieuw-Granada wordt de plaats van de voorgaande 

soort vervangen door Psillaeus chalcopterus, die de 

vleugelvederen geelbruin en de keel roodachtig heeft. — 

Psittacus 

vergeleken worden, maar de vleugels, de rue en buik 

senilis, uit Mexico, kan met Ps. violaceus 

zijn groen, de kruin, het voorhoofd en de teugels wit. 

Eene soort uit Suriname en Brazilië, Psittacus 

gccipilrinus, die overigens de grootte van den amazone 

heeft, wijkt van alle overige Amerikaansche papegaaijen 

af door hare breede en aanzienlijk verlengde nekvederen, 

die, gelijk de vederen van de borsten den voorbuik, 

rood zijn met breede blaauwe eindzoomen. 

Eene soort, Psilfacus badins, van Guyana, is zeer 

kennehijk aan haren kop en hals, die vaal geel zijn, 

hetgeen op den bovenkop echter in het bruine trekt. 

De borst is wit en de overige vederen zijn groen. 

Deze vogel heeft de grootte van een lijster. 

Eene soort, Psittaens vullurinns, is zeer gekenmerkt 

door haren kalen kop, die van achteren door eenen 

gelen band omzoomd 1s, gevoled door eenen breederen 

zwarten band. Het overige vederkleed is groen, hetgeen 

op den krop in het geel overgaat. De onderdekvederen 

der vleugels zijn oranje. In grootte evenaart deze soort 

een lijster. 

Sommige soorten hebben den kop of ten minste 

Dit 

melanocephalus, van 

den _bovenkop zwart. zijn onder anderen de 

Psillaeus het 

Zuid-Amerika, zoo groot als een dubbele lijster, heeft 

voleenden. heete 

den bovenkop zwart, den nek vaal oranje, de teugels 

groen, de wangen en keel geel, de onderdeelen van | West-Afrika 

den krop tot aan den achterbuik, die, gelijk de 

onderdekvederen van den staart, geelrood is, wit, en 

de overige gedeelten van het vederkleed rood. — Bij 

Psittaens Barrabandt, van Guyana, even groot als de 

voorgaande soort, en die eveneens eenen zwarten 

bovenkop heeft, zijn de keel en vleugelbogt oranje, 

de onderdekvederen van de vleugels fraai rood, de 

overige gedeelten van het vederkleed groen, maar 

de staart en de vleugels zijn naar achteren blaauw. — 

Eene kleinere soort, Psittacus Mistrio of ppileatus”, van 

Cayenne, heeft den geheelen kop zwart, den hals 

bruinachtig geelrood. en de overige deelen groen. 

Men geeft den naam van PAPEGAAITJES, PSITTACU LA, 

aan de kleine soorten van eigenlijke papegaaijen. De 

meesten hebben, zooals dit ook bij vele amazonen 

plaats heeft, den staart met verschillende kleuren 

versierd. In grootte evenaren vele een leeuwerik. Zij 

worden in het heete Amerika en Afrika aangetroffen, 

maar er komen ook in Achter-Indië en van hier tot 

Nieuw-Guinea eenige soorten voor, die zich aan deze 

vogeltjes aansluiten. 

Eenige der meest bekende soorten van Amerika 

zijn de volgenden. Psittaenla cingulata, ook »Batavica” 

en »melanoptera” genoemd, heeft eenen blaauwachtig 

purperkleurigen staart met eenen smallen zwarten 

dwarsband digt bij zijn emde. De rug en vleugels zijn 

zwart, maar de groote vleugeldekvederen hebben eene 

groengele kleur en blaauwe zoomen. De kop is groen, 

het gezigt geelachtig en de onderdeelen zijn licht 

blaauwgroen. — Eene zeer fraaije soort, Psitlacula Huetit, 

komt van Peru. Haar staart is purperkleurig. met eenen 

zwarten zoom aan zijn einde: de vleugeldekvederen zijn 

gedeeltelijk blaauw. gedeeltelijk eroen; de vleugelboe gedeeltelijk bl gedeeltelijk 4 le vleugelboet 

en _onderdekvederen der _ vleugels _ponceau-rood; 

men ontwaart om het hoofd eenen blaauwzwarten 

band: het groen der overige deelen trekt op de 

onderdeelen in het licht geelachtige en op den kop 

in het bruine. — Bij eene andere fraaijye soort van 

Guyana, Psittaeula purpurata of »porphyrura”, is de 

hoofdkleur eroen, hetwelk op den kop in het bruine 

trekt; deschoudervederen zijn donkerbruin, deachterrug 

is kobaltblaauw, en de staartpennen zijn purperrood, 

maar aan haar uiteinde geelgroen. — Minder fraai 

dan de voorgaande is Psittaeula surda, van Brazilië. 

Zij heeft 

schoudervederen, eenen kobaltblaauwen achterrug en 

een _ groen _ vederkleed, donkerbruine 

de staartpennen, met uitzondering van het middelste 

paar, zijn wasgeel met zwarte punten. 

Onder de soorten van Afrika merken wij de volgende 

op. Psittacula rosetcollis, van Zuid-Afrika; hoofdkleur 

groen; maar de stuit hechtblaauw, het voorhoofd rood. 

de wangen en keel rosé, de staartpennen aan de 

erondhelft rood en met eenen zwarten dwarsband. — 

Psittaenla pullaria, van de Goudkust, heeft zeer veel 

overeenkomst met de voorgaande, maar haar egeziet 

is Eene van hooerood. — hooest zeldzame soort 

is Psitltacula Swinderiana. De eraauwe 
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kleur van haar vederkleed wordt afgebroken door | op. en is wegens zijne kleinheid witermate moejelijk 

een gele keel en een gelen nekband, die van voren 

De 

staartpennen, behalve het middelste paar, zijn rood. 

is. door eenen zwarten band voorafgeeaan 

maar aan haar einde groen, en beide kleuren worden 

Minder 

fraai van kleur dan de voorgaande soorten is Psittaeula 

door eenen zwarten dwarsband gescheiden. 

taranta, van Abyssinië. Zij is groen van kleur, maar 

het voorhoofd is vuurrood, de vleugels zijn grootendeels 

zwart, de staartpennen hebben aan het einde eenen 

zwarten dwarsband, nemen echter tegen haren wortel 

eene wasgele tint aan. — Psillacula cana, zeer gemeen 

op Madagascar. en niet grooter dan een vink, is 

De 

staartpennen zijn geteekend en gekleurd als bij de 

groen, maar de kop, hals en borst zijn geelgri 

taranta. 

De 

zich aan de papegaaitjes aansluiten, zijn de volgende. 

meest bekende soorten van Achter-Indië, die 

Psittaeula Desmarestit,van Nieuw-Guinea, heeft ongeveer 

de grootte van een spreeuw, en eenen zwaren. 

zwarten snavel. Haar staart is een weinig wiggevormig, 

maar eenkleurig groen, gelijk de bovendeelen van 

den vogel. De bovenkop is geelrood, hetgeen op het 

voorhoofd in het vuurroode overgaat. De wangen, 

keel en onderdeelen zijn groengeel, maar eene vlek 

onder het oog en eene kraag van den krop zijn 

groenblaauw. — Bij Psittaeula aeurea, van Malacca en 

Borneo. die eveneens de erootte van een 

heeft, 

het vederkleed blaauwgrijs; maar de mantel is zwart. 

spreet Lw 

is de bek koraalrood en de hoofdkleur van 

de achterrug donker kobaltblaauw, de vleugels zijn 

grootendeels groen, de zijden aan den romp en 

de onderdekvederen der vleugels ponceau-rood; de 

staartpennen eindelijk zijn grootendeels groenachtig 

geel. — Eene soort van de Philippijasche eilanden, 

Psitlaenla bunulata of »torquata,” is merkwaardig om 

haren buitengewoon korten staart. Zij heeft nagenoeg 

de grootte van een spreeuw, maar hare gestalte is 

zeer ineengedrongen. De hoofdkleur van het vederkleed 

is groen, hetgeen op de stuit in het gele, op de 

wangen en keel in het blaauwe overgaat. Men ontwaart 

bij deze soort veelal ook een nekkraag, gevormd van 

blaauwe of gele vederen met zwarte eindzoomen. — 

De allermerkwaardigste en in vele opziegten afwijkende 

soort is het Dwerg-papegaaitje, Psittacula pygmaea, ook 

»Nasiterna pygmaea” genoemd. Zij evenaart in grootte 

naauwelijks ons sijsje, en is de kleinste van alle 

papegaai-vogels. Evenzeer als door hare buitengewone 

klemheid, valt zij in het ooe door haren waren snavel, 

die bovendien, aan weêrszijde van de bovenkaak, van 

een zeer groot tandachtig uitsteeksel voorzien is. De 

hoofdkleur 

den bovenkop in het gele en op het geziet in het 

van dit vogeltje is groen, hetgeen op 

geelbruine overgaat. Het middelste paar staartpennen 

is blaauw, de overigen zijn zwart met gele punten. 

Deze zonderlinge kleine vogel bewoont de Papoe-eilanden 

en Nieuw-Guinea. Hij houdt zieh op hooge boomen 

en veelal slechts bij toeval te verkrijgen. Levend 

werd hij nog uiet in Europa aangevoerd. 

Het Dwerg-papegaaitje. Psittacula pygmaea. 

DIEPBOR US EO RIIS. 

Het eroote geslacht der lori’s of loeri’s bevat een 

zeer aanzienlijk getal papegaaivogels, die erootendeels 

van de eilanden Celebes, Flores en Timor oostelijk 

tot 

Zuidzee-eilanden verspreid zijn, terwijl eenige kleine 

over Nieuw-Guinea, Nieuw-lerland en eenige 

soorten van de Molukken westelijk tot op de Philippijnen. 

Sunda-eilanden, Chima, het vasteland van Indië en 

Ceylon voorkomen, en eenige anderen van Madagascar 

ook tot dit geslacht schijnen te behooren. De meesten 

hebben eenen rooden snavel en eenen tamelijk korten 

staart, ofschoon deze bij sommigen eeniezins verlengd 

en wiggevormig is. De hoofdkleur van het vederkleed 

is veelal rood, bij anderen groen. De zwaarste soorten 

de 

evenaren in dit opzigt ongeveer een vink. 

Men 

volgende ondergeslachten brengen. 

bereiken de grootte eener woudduf: kleinste 

kan de soorten van dit geslacht onder de 

De EIGENLIJKE Lorts hebben ongeveer de grootte 

van een kerkkouw, en zijn tamelijk stevig van maaksel. 

Hun staart is van middelmatige lenete en afgerond. 

De hoofdkleuren van hun vederkleed zijn rood. groen. 

blaauw en geel, en de kop is van boven dikwerf 

Zwart. 

De soort, die men meer in het bijzonder Lori of 

Loer, Lorins tricolor en in de wetenschap thans 

noemt, terwijl zij vroeger als Psil/acus Lort bekend 

gemaakt werd, schijnt de benaming van Lori verkregen 

te hebben ten gevolge van haar gewoon stemgeluid. Zij 

wordt op Amboma en de Papoe-eilanden aangetroflen. 

Haar bovenkop is zwart. Len mekkraag, de zijden 

de keel, 

de 

bovendekvederen van den staart zijn cammozijnrood. 

van den kop en van den romp, krop 

en onderdekvederen der vleugels, rug en de 

De mantel, borst, buik, de onderdekvederen van den 

staart en de bovenzijde der staartpennen zijn blaauw. 



de vleugels groen, en de slagpennen aan de grondhelft 

geel. — Lorins eyanauchen, van de Papoe-cilanden, 

leeft 

voorgaande soort, maar de roode nekkraag ontbreekt 

in het algemeen veel overeenkomst met de 

bij haar, en het rood is daarentegen ook over de borst 

de _Moluksche 

vaarsachtie zwart, 

uitgebreid. — Loris domicella, van 

eilanden, is rood, maar de bovenkop is 

de vleugels en schenkelvederen zijn groen, het einde 

van den staart en een halskraae veeel. Men ontwaart 

bij deze soort somtijds toevallige verscheidenheden. 

het 

hebben in plaats van rood, en 

die de vleugels of zelfs andere gedeelten van 

vederkleed lichtgeel 

deze vogels werden vroeger onder den bijzonderen 

naam van Radjah-bor beschreven. — Lorins garrulus. 

van Celebes, Halmahera en andere omliggende eilanden, 

is eene der gewoonste soorten in de diergaarden. 

Hare hoofdkleur is rood, en de vleugelsen schenkelvederen 

zijn groen; maar zij heeft geenen zwarten bovenkop: 

de vleugelboet, de erondhelft der slagpennen en eene 

vlek op den mantel zijn citroengeel, en de staartpennen 

aan hare eindhelft eroen. 

Aan de eigenlijke lori's sluiten zich eenige kleine 

soorten van de eilanden der Zuidzee aan. — Eene 

dezer, Zorius solitarins, van de Hidji-cilanden. die in 

grootte miet geheel een spreeuw evenaart, heeft den 

bovenkop en _achterbuik zwartblaauw, de overige 

onderdeelen en den mantel rood, en de verdere deelen 

van haar vederkleed groen. — De tweede, Zorius Kuklii, 

van de Gezelschaps-eilanden, is op de wangen en alle 

onderdeelen vood, de nek is zwart, de kruin en stuit 

zijn geel, de staartpennen zwart met gele zoomten. 

de vleugels en mantel groen. 

Andere soorten, die men onder den geslachtsnaam 

van KOS afzondert, ofschoon zij zich ten naauwste 

aan de eigenlijke Loris aansluiten, zijn veelal cen 

weinig kleiner dan deze, steeds slanker van gestalte. 

en haar staart is langer en wiegevormie. De hoofdkleur 

van haar vederkleed is rood. Op de Molukken. Aroe- en 

Papoe-eilanden en op Nieuw-Guinea treft men ze 

aan. — Eene der meest algemeen bekende soorten is 

de roode Lori, Kos rubra. Zij komt van Ambon en Ceram. 

Het vederkleed is nagenoeg geheel rood van kleur. maar 

de achterste schoudervederen en de onderdekvederen 

van den staart blaauw, de eindhelft der zijn en 
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groote slagpennen is bruinzwart. — Zos squamata of 

»Guebensis”, van het Papoe-eiland Guebé, heeft in het 

algemeen overeenkomst met den rooden lori, maar 

hij is kleiner en zonder blaauw. — Zos retieulata, van 

Amboina. die men, maar ten onreete, »Bornea’”, dat is 

te 

eveneens rood, maar de vleugels zijn met zwart gevlekt, 

zeggen van Borneo af komstie, heeft benaamd, is 

de bwtenvlag der staartpennen is zwart, en deze 

de 

Ien 

vogel is voornamelijk door lange, 

licht 

gekenmerkt 

smalle, kobaltblaauwe vlekken. die aan 

de oorstreek en op den mantel waarneemt. — Zoe 

heeft hct 

voorgaande soort, 

Halmabhera. In 

de 

coccinea, of »Indica”. van 

algemeen overeenkomst met 

| 
| 

maar de borst, de mantel, bovenhals en de kruin zijn 

donker kobaltblaauw. — Zos riciniata, valschelijk ook 

»Cochinsinensis” genoemd, omdat hij slechts op 

Halmahera en andere nabijliggende eilanden aangetroffen 

wordt, heeft, bij eene roode hoofdkleur, den buik 

donkerpaars, en de eindhelft der vleugelpennen zwart. — 

Bos eyanogenia gelijkt op de voorgaande soort, maar de 

buik is rood; de wangen en zijden van den hals zijn 

daarentegen blaauw. Men weet niet van welk bijzonder 

eiland deze vogel afkomstie is 

met Zus 

voorgaande soort. Deze vogel is 

„— Dit is ook het geval 

semilarvata, die noeg zeldzamer is dan de 

rood, maar de wangen 

en achterste schoudervederen zijn kobaltblaauw, en 

de eroote slagpennen grootendeels zwart. 

Los semilarvata. 

Eene soort van de noordelijke Papoe-eilanden, Zos 

rubiginosa, As merkwaardig wegens de purperachtig 

koperroode kleur van haar vederkleed, terwijl de 

staart-en slagpennen geelgroen zijn. — Hos atra ofpNovae 

Guineae”, van Nieuw-Guinea en de Papoe-eilanden, 

is zeer kennelijk aan de purperachtie bruinzwarte kleur 

van het vederkleed en aan de kleur van de onderzijde 

der staartpennen, die in den beginne rood en vervolgens 

geel zijn. — De prachtige Zos scintillata of prubrifrons”, 

van Nieuw-Guinea en de Aroe-eilanden, wijkt van de 

overige soorten af‚ doordien de hoofdkleur van haar 

vederkleed een fraai groen is. Dit eroen wordt intusschen 

afgebroken door andere tinten. De vederen van den 

hals en de onderdeelen van den vogel hebben namelijk 

oranjekleurige, overlanesche vlekken; het voorhoofd, 

de onderdekvederen der vleugels, de schenkelvederen 

en de grondhelft der staartpennen zijn rood, en de 

kop, met uitzondering van het voorhoofd, is zwart. — 

Eene andere, door de veelvuldige en eigenaardige 

schakeringen van haar vederkleed merkwaardige soort 

is Los fuscata, van Nieuw-Guinea. De hoofdkleur van 

haar vederkleed 1s een brumachtig zwart; de achterrug 

is hecht stroogeel; de kruin en een nekband zijn 

roodachtig geel, de kleine slagpennen groen en 

bruinachtig, een band om den krop en de borst, de 

middenbuik en de schenkelvederen rood, en ook de 

onderzijde van den staart en de vleugels zijn grootendeels 

rood. Im het niet geheel volmaakte kleed is daarentegen 

het rood geelachtig. 



Kos fuscala. 

Bij sommige fraaije soorten van Nieuw-Guinea en 

het maddelste 

buitengewoon verlened. — Hiertoe belioort Zos Papnensis., 

Nieuw-lerland is paar staartpennen 

van _Nieuw-lerland en waarschijnlijk ook van het 

Oostelijk Nieuw-Guinea. Ofschoon deze fraaije vogel 

sedert meer dan eene eeuw bekend is, is hij miet 

te min im de kabimetten van Natuurlijke Historie 

slechts door onvolledige, door de Papoe's toebereide 

luiden vertegenwoordigd. Zijn lijf is niet veel grooter 

De het 

vederkleed is een hooe rood: maar het midden van 

dan dat van een spreeuw. hoofdkleur van 

den achterrug is fraai blaauw: over de kruin loopt 

een _blaauwen, gevolgd door een zwarten dwarsband: 

aan den nek ontwaart men eveneens eenen zwarten 

dwarsband; de zijden van de borst en den achterbuik, 

zooals ook grootendeels de staartpennen, zijn geel, de 

vleugels en het middelpaar der staartpennen groen. — 

Eene andere, eerst im de laatste jaren, mm de omstreken 

van de haven Dorey op Nieuw-Guinea, ontdekte soort, 

Hos pulchella, werd tot nog toe niet in ons land 

gezien, miettegenstaande er voorwerpen daarvan. en 

wel door Nederlandsch-Indiseche ambtenaren. naar het 

buitenland verzonden werden. 

In Achter-Indië, oostelijk van Celebes en Sumbawa 

tot Nieuw-Guinea, komen soorten voor, die door haren 

middelmatigen en slechts weinig afeeronden staart 

en hare gestalte in het algemeen eeniezins aan de 

eigenlijke papegaaien doen denken. 

af 

lijster. De hoofdkleur is bij de eenen rood, veelal 

Hare grootte 

wisselt van die van een kraai tot die van een 

door blaauw afgebroken, bij anderen groen, door 

rood of ook blaauw afgebroken. Zij vormen drie kleine 

groepen. op welke men den algemeenen waam van 

LELECTUS kan toepassen. 

De roode soorten evenaren in erootte ongeveer 

De 

gewone soort, Leleelus grandis, zeer ten onreete ook 

een kraai, en hebben eenen zwarten snavel. 

»Ceylanensis”” genoemd, vermits zij in het geheel niet 

westelijk van de Molukken wordt aangetroffen, werd 

op Ceram, Halmahera en de westkust van Nieuw-Guinea 
gevonden. Zij heeft de borst en den buik blaauwrood, 

en de onderdekvederen van den staart geel. — Zetee/us 

69 

Linnaei,_ kennelijk aan zijne kobaltblaauwe borst. 

bewoont de Aroe-eilanden. — Kene derde soort. wier 

vaderland tot noe toe onbekend is, die echter voor 

het eerst maar levende voorwerpen in onzen dierentuin 

beschreven werd, is Beleclus Cornelia. Zij onderscheidt 

zich van de beide overigen voornamelijk door hare 

geheel roode onderdeelen. 

Eeleetus Cornelia. 

enige andere groote soorten zijn fraai groen van 

kleur, maar aan de zijden of onder de vleugels rood. 

terwijl haar bovensnävel rood, de ondersnavel zwart 

is. — De grootste, Zeleelus polyehlorus, ook »maenus” en 

»Sinensis” genoemd. heeft de erootte van een kraai, en 

het rood aan de zijden van den romp is zeer miteebreid. 

Zij 
onder de gewone vogels. — Zeer weing van haar 

behoort op _Boeroe. Ternate en _Halmahera 

onderscheiden as Melectus intermedius, die echter 

eemiezins kleiner is, en het rood aan de zijden van 

Men kent het 

vogel evenmin als van 

den romp minder uitgebreid heeft. 

ware vaderland van dezen 

Eeleelus Westermannti, die noe kleiner is, en het rood 

nagenoeg tot de onderdekvederen van de vleugels 

beperkt heeft, 

De 

keel rood, den bovenkop blaauw. en. gelijk de eroote 

kleme eroene soorten hebben de wangen en 

groene soorten, eenen rooden boven- en zwarten 

ondersnavel. Bij de jonge vogels en wijfjes is 

intusschen de kop bruin. — De meest bekende soort. 

Beleetus Geoffroy, van Amboina en Boeroe, heeft de 

grootte van een dubbelen lijster en cen groenen nek. 

Men heeft het wijfje als eene eigene soort onder den 

bijnaam van fusecicapillus beschreven. — Melectus 

cyanicollis, van Halmahera. is van de gewone soort 

onderscheiden door een blaauwen nek. — Zelectus 

Jukest komt van Timor en Flores. 

Beleetus Aruensis, van de Aroe-eilanden, gelijkt op 

Geoffroy. maar heeft slechts de grootte van een 

spreeuw. 

Men treft in Oost-Indië, van Hindostan en Ceylon 

tot de Philippijnsche en Moluksche eilanden, soorten 

aan, die in grootte hoogstens een vink evenaren. Zij 

worden onder den naam van LORIETJE, LORICULUS, 



zamengevat. De hoofdkleur van het vederkleed der 

lorietjes is groen, hetgeen echter veelal door rood, 

en bovendien somtijds door blaauw of geel afgebroken 

wordt. — De soort van Ceylon, Zoriculus Indicus, 

heeft den bek koraalrood, den bovenkop vaalrood, de 

stuit donkerrood, en het groen van den nek trekt in 

het gele. — Zorieutns Culacissi, van de Philippijnsche 

eilanden, wijkt voornamelijk van de voorgaande soort 

af, door dat het rood van den bovenkop tot de kruin 

beperkt is, en dat de krop van eene groote roode 

vlek is voorzien. — Aan laatstgenoemde soort sluit 

zich aan Zorieulus stigmalus, van Celebes; maar het 

rood op het voorhoofd is donker, men ontwaart eene 

donkerroode vlek op de keel, en de bek is zwart. 

Lorieulus stigmalus. 

De soort van Sumatra. Banka en Borneo, Loriculus 

galgulus, onderscheidt zich van alle overigen door 

eene blaauwe krumvlek. Zij heeft eene donkerroode 

vlek op den krop. en eenen zwarten bek. — De soort 

van Java, Lorienlus galgulus, heeft den kop geheel 

groen, en eene groote hoog gele vlek op den krop. — 

De fraaiste van allen is Zorieulus Sclateri, van de 

Sula-eirlanden. Zij is kennelijk aan haren geelrooden 

mantel. Voor het overige Is eene groote keelvlek, 

gelijk de stuit, donkerrood. 

Men heeft op Boeton, Celebes en de Plulippijusche 

eilanden eenige soorten aangetroffen, die zich van alle 

overige papegaaivogels onderscheiden, doordien het 

middelpaar van hare staartpennen de overigen voor 

het dubbele 

vrij gedeelte geheel van draden ontbloot is, terwijl 

im lengte overtreffen, maar aan haar 

meu wederom aan haar einde eene kleine, schijfvormige 

vlag ontwaart. Deze vogels, die ongeveer de erootte 

van een kerkkouw hebben. zijn buitengewoon zeldzaam 

im de verzamelingen, en worden bijkans nooit 

levend in de diergaarden gezien. Hun bek is tamelijk 

klein, en de hoofdkleur van hun vederkleed is eroen. 

Men 

van de overige papegaaivogels afgescheiden. 

heeft hen onder den naam van PRIONITURUS 

In onze 

Oost-Indische volkplantine komen twee soorten voor. 

De eene, Prionilurus faricans, leeft in het noordelijke 

gedeelte van Celebes. Haar bovenkop is in het midden 

blaauw met eene roode vlek. De onderdeelen en 

achterhals trekken in het gele. Het einde van den 

zwart. — De 

Wallacei, wordt op Boeton en Macassar aangetroffen. 

staart Is tweede soort, Prionilurus 

Zij heeft in het algemeen veel overeenkomst met 

hare plaatsvervangster in het Noordelijk Celebes, maar 

het blaauw en rood op den bovenkop is vaal, de 

vleugelbogt is blaauwachtig, de vleugelvederen zijn 

vaal grijsachtig geelgroen, de donkere kleur van den 

en men ontwaart om staart trekt in het blaauwe, 

den achterhals een hoog gelen band. 

Priomturus Wallacei. 

Men kan ook tot het geslacht 

soorten van de Moluksche en Philippijusche eilanden 

der lori's eenive 

brengen, die gekemmerkt zijn door eenen veelal zeer 

grooten en rooden snavel, eenen eenigzins verlengden 

en _wiggevormigen staart, en wier hoofdkleur eroen 

is, terwijl de vleugelvederen door hare gele randen 

een zeer in het oor vallend kenmerk aanbieden. Men 

heeft deze vogels onder den aleemeenen naam van 

TANYGNATHUS vereenigd, — De erootste soort, met 

eenen zeer zwaren snavel. bewoont Ceram, Batjan. 

Halmahera en Ternate. Zij heeft ongeveer de grootte 

van een kraai en is onder den naam van Tauygratfhus 

Alle 

van het zeer diet aan de noordkust van Halmahera 

megalorhynehus bekend. voorwerpen afkomstig 

gelegen eiland Morotay wijken regelmatig af door eenen 

aanmerkelijk zwakkeren snavel, en kunnen derhalve 

als eigene bijsoort onder den bijnaam van MZorotensis 

aangeduid worden. — Kleiner dan deze vogels is 

Fanygnatlhus intermedius, van Boeroe; nog kleiner en 

ongeveer eene duif evenarende is Panygnathus Müllert, 

emeente ie KS 

nende 



van Macassar en Boeton. De kleinste van allen, en 

wiens snavel in het algemeen veel minder zwaar is, 

komt van de Philippijnsche eilanden, en wordt 

Tanygnalhus Luzoniensis genoemd. 

Op Madagascar en op de Comoren-eilanden treft 

men eindelijk eenige soorten aan, die zich meer aan 

de lori's dan aan de waaijer-parkieten schijnen aan 

te sluiten. Men geeft haar den algemeenen naam van 

vasA of Coracopsis. Zij hebben eenen middelmatigen 

en afgeronden staart. 

Eene dezer, de groote Vasa, Vasa obscura, heeft de 

grootte van een kraai en is geheel bruinachtig zwart 

van kleur. Haar bek is wit, hetgeen echter tijdelijk 

in zwart verandert, en het zijn zoodanige voorwerpen 

met eenen zwarten bek, die men als eene eigene 

soort onder den naam van »melanorhvnca” heeft 

aangeduid. 

Groote Vasa. Vasa obscura. 

De kleüme Vasa, Vasa nigra, gelijkt volmaakt op de 

voorgaande soort, maar is miet grooter damn ecne 

woudduif. Van deze schijnt de vasa der Comoren-eilanden 

»Comorensis” genoemd, naauwelijks af te wijken. ie L IJ 
Eene der zeldzaamste soorten van papegaaijen, die 

het meest overeenkomst schijnt te hebben met de 

Vasa mascarina, eveneens van vasas. is de Mascarin, 

Madagascar afkomstig. Hare lenete bedraagt meer 

dan eenen voet. De hoofdkleur van het vederkleed 

is brun, hetgeen aan den grond van den staart 

in wit, en op den nek, de boven- en zijdeelen 

van den kop in grijs overgaat, terwijl de kop van 

een zwarten, langs den snavel loopenden band voor zien 

is. De bek heeft eene roode kleur. 

DE PARKIETEN. PALAEORNIS. 

De parkieten vormen eene kleine. in zich zelve 

afgeslotene en begrensde geroep, die ook geoeraphisch 

ezel: 

| 
binnen bepaalde grenzen beperkt is. Het zijn vogels 

wier grootte afwisselt tusschen die van een kerkkouw 

en een lijster, en die eenen smallen, zeer langen. en 

het 

middelste paar staartpennen buitengewoon verlengd 

lansvormigen staart hebben, vermits bovenal 

is. Hun bek is meestal rood. De hoofdkleur van het 

vederkleed is, bij de meesten, groen. hetgeen op 

den kop dikwerf met rood geschakeerd is, terwijl 

de zijden van den kop naar onderen, en bij velen 

bovendien de keel zelve, zwart zijn. Intusschen wordt 

bij de jonge voorwerpen het rood meestal door grijsbruin 

De Afrika. 

senegambië tot Abyssinië, aangetroffen; zij komen 

vervangen. parkieten _ worden in van 

verder voor op Mauritius, het vasteland van Oost-Indit 

met Ceylon en de Sunda-eilanden. 

De soorten die, behalve eene groote zwarte kuevelvlek, 

om de keel zelve zwart hebben, komen van Afrika. 

Ceylon en het vasteland van Indië. De grootste soort, 

Palacornis Alerandri, bewoont Voor-Indië, Nepaul en 

Cevlon. Men meent dat dit de soort is van welke 

reeds Aristoteles gewag maakt, en die het eerst door 

den toet van Alexander den Groote in ons werelddeel 

bekend werd: imtusschen kan dit veeleer de volgende 

Zij 
Is 

m Indië veel algemeenere soort geweest zijn. 
heeft de DE 

veel langer dan het overig ligchaam; zij heeft een 

grootte van een kerkkouw. staart 

rosékleurigen nekkraag en eene groote, bruinachtig 

purperroode sehoudervlek. Zij houdt zich in bosschen. 

en het liefst in rotsachtige streken op. Zij voedt zich 

met granen en vruehten, en zwerft. om haar voedsel 

te gaan opzoeken, bij dag meestal in de opene of 

tot op het 

rond. Met het vallen van den avond keert zij. hoog 

bebouwde streken groote afstanden im 

inde lucht vliegend, naar hare roestplaatsen, op de 

aan den voet der bergen staande boomen terug. Zij 

broedt, volgens Jerdon, in het koude jaargetijde, te 

weten in December en Januarij, en het wijfje leet 

hare witte eijeren, die gewoonlijk vier in getal zijn, in 

holen van boomen. — Eene andere soort uit diezelfile 

streken, Palacornis torquatus, heeft in het algemeen 

dezelfde kleuren als de Alexander-parkiet, mam 

de bruinroode schoudervlek ontbreekt bij haar, en 

haar ligchaam is niet grooter dan dat van een lijster. 

Deze soort is zeer menievuldie in haar geboorteland. 

waar zij zieh veel op bebouwde gronden, zelfs bij 

dorpen en steden ophoudt, en zich bij voorkeur op 

de toppen der huizen nederzet. Zij voedt zich met 

allerlei granen en vruchten, en is een zeer schadelijke 

vogel voor de velden en boomgaarden. Deze vogels 

vereenigen zich dikwijls in groote vlugten. 

het 

weg om ze op eenen naburigen boom te gebruiken: 

Zoolane 

koren nog niet gemaaid is, halen zij de aren 

zoodra het gemaaid is, lezen zij de granen van den 

grond op. De broedtijd valt in de eerste drie maanden 

van het jaar. De eijeren, die wit en vier in getal zijn. 

worden door het wijfje in holle boomen of holen 

van allerlei gebouwen geleed. Het verdient opmerking. 



Afrikaansche parkiet, die in Abyssinië dat de eemie 

tot Senegambië aangetroffen wordt, eigenlijk miet als 

soort van den »torquatus”’ kan worden at cheiden: 

ofschoon die van Senegambië onder deu bijnaam van 

„doeilis,”die van Abyssinië onder dien van »parvirostris” 

als eigene soorten voorgesteld werden. Men zou op het 

dat 

parkieten eenigzins kleiner en flaauwer van kleur zijn 

hooeste kunnen aannemen deze Afrikaansche 

dan die van Oost-Indië. — Bij eene andere Indische soort, 

Palaeornis rosa, ook »erythrocephalus, Bengalensis” 

en »evanocephalus”’ genoemd, wier romp de grootte 

van een spreeuw heeft, vertoont de kop een fraai 

het 

overgaat; zij heeft eene kleine bruine schoudervlek, 

rood, hetgeen naar achteren in kobaltblaauw 

en de staartpennen zijn blaauw met gele punten. Zij 

wordt op Ceylon, in geheel Hindostan, Bengalen en 

Nepaul aangetroffen, en houdt zich het liefst op in 

met struiken bedekte streken. Zij vliegt schielijker dan 

de beide voorgaande soorten. en maakt minder gedruisch. 

Overigens wijkt zij in hare levenswijze niet af. Zij 

wordt, gelijk deze, in menigte gevangen, om levend 

naar Europa vervoerd te worden. — Bij Palacornis 

columbhoides, die de grootte van een lijster heeft, zijn 

de kop. hals en borst purperachtig blaauwerijs, en 

men ontwaart aan den hals eenen zwarten. gevoled 

door eenen lichteroenen band. Deze soort wordt in 

Nepaul aangetroffen. — Palaeornis Callhropiae, van 

Cevlon, gelijkt op »P. Columboides,” maar de zwarte 

nekband ontbreekt, de bek is zwart, de kop donkerder, 

en stuit en staart zijn blaauwer. — In Nepaul treft 

men eene soort, Palaeornis schisticeps, aan. wier gehieele 

kop leikleurig is. Zij heeft eenen rooden bek en de 

eindhelft der staartpennen geel. In grootte evenaart 

zij ongeveer een lijster, 

De soorten, bij welke het zwart van den kop tot 

eene groote knevelvlek beperkt is, zijn minder talrijk en 

nagenoeg allen van Achter-Indië afkomstig. De fraaiste 

van allen is Palaeornis longicaudus of »barbatulus.” 

Zij bewoont Malacca, Sumatra, Banka en Borneo, en 

is vooral kennelijk aan haren donkergroenen bovenkop. 

De nek en zijden van den kop zijn donker paarsachtie 

is rood, de onderbek zwart; het rosé: de bovenbek 

middelpaar staartpennen en ook grootendeels de 

vleugels zijn blaauw. — De soort van Java, Palacoruis 

Javanicns, heeft den kop van boven en aan de zijden 

grijsblaauw: eene streep, van de oogen om het voorhoofd 

langs den grond van de bovenkaak loopende, is zwart, 

eveneens als de groote knevelvlekken; de krop. borst 

en eene streep, die achter de oorstreek en om het 

achterhoofd heenloopt, zijn grijsrood, en de bek is 

geheel rood. — De plaats van deze soort wordt op 

het Indië 

vibrisca, ook de bijnamen gekregen 

door Palaeornis 

heeft 

Deze vogel is 

vasteland van vervangen 

die veur 

»nigrirostris” en »melanorhvnchus.” 

zeer weinig onderscheiden van de Javaansche soort: 

intusschen is zijn bek, ten minste de onderkaak, zwart. — 

Eene fraaije soort, Palaeornis Luciani of »modestus,” 

wier vaderland tot noe toe onbekend is, is erooter 

dan de meeste overigen en nagenoeg even groot als 

de Alexander-parkiet. Zij doet overigens, ten opzigte 

van hare kleurverdeelineg, aan de Javaansche soort 

denken, maar hare wangen zijn hoog steenrood, de 

kruin van den kop en de nek zijn bleeker wrood, de 

krop en borst geelgroen, en de bovenbek is rood, de 

onderbek zwart. 

Palaeornis Luciani. 

DE WAAIJER-PARKIETEN. PLATYCERCUS. 

Dit 

soorten, die afkoms 

groote geslacht bevat een aanzienlijk getal 

ig zijn uit Australië, de eslanden 

der Zuidzee, Nieuw-Guinea, Timor en de Molukken. 

Zij hebben eenen tamelijk kleinen of een kleinen bek. 

en eeneu veelal vrij aanmerkelijk verlengden, sterk 

wiggevormigen staart, wiens pennen meestal breed 

zijn. Overigens treft men bij dit geslacht soorten van 

allerlei grootte en kleur aan, en sommige wijken min 

of meer van den grondvorm af. 

De EIGENLIJKE WAAIER-PARKIETEN hebben de 

staartpennen min of meer aanmerkelijk verbreed. 

De soorten, bij welke deze pennen het breedst zijn. 

worden in Australië -en op de Moluksche eilanden 

aangetroffen. Eene der gewoonste1s Plalyeereus scapulatus. 

Haar romp heeft de grootte van dien van eene duif. 

De bek, kop, hals en alle onderdeelen zijn rood, de 

mantel en vleugels zijn groen, maar men ontwaart op de 

schoudervederen eene lichtgroene overlangsche streep ; 

de stut en eene kraag om den mek zijn donker 

kobaltblaauw, en de staart is groenachtig zwart. In 

het onvolkomen kleed echter worden de blaauwe kleur 

en het rood van den kop, hals en krop door groen 

vervangen. Deze soort bewoont Nieuw Zuid Wales. 

Zij houdt zich in vochtige en lage streken op, waar 

de easuarina-boomen in menigte groeijen. Hier vindt 



zij in overvloed haar voedsel, hetwelk in zaden, 

vruchten en beziën bestaat. Tegen den tijd dat de 

maïs rijp wordt, begeven zij zich, tot groote vlugten 

vereenigd, op de velden, waar zij groote verwoestingen 

aanrieten. Niettegenstaande deze vogel traag en van 

een stug en onvriendelijk karakter is, wordt hij om 

zijne fraaije kleuren veel gevangen en in kooijen 

gehouden. Hij is dan ook alles behalve zeldzaam in 

de dierentuinen. — Eene andere soort, Pla{ycercus 

Amboinensis, ook »dorsalis® genoemd, gelijkt in het 

algemeen op de voorgaande, maar zij is niet grooter 

dan eene _tortelduif: hare staartpennen zijn op 

de bovenzijde blaauw, het rood van den bek wordt 

door zwart afgebroken, en de lichte streep op 

de schoudervederen ontbreekt. Deze vogel wordt 

op Ceram en Nieuw-Guinea aangetroffen. — Zijn 

plaatsvervanger op Halmahera is Pla/yeerens hypophonins, 

die echter op de vleugels en den rug blaauw van kleur 

is. — Eene der fraaiste en zeldzaamste soorten dezer 

onderafdeeling is de Waaijer-parkiet van Tonga-tabu, 

Platyeerens Tabnensis of »Anna). Zij heeft de grootte 

van eene woudduif. De kop, hals en onderdeelen 

zijn bruinrood, de vleugels groen, de staart en groote 

slagpennen purperblaauw. 

De Waaijer-parkiet van Vonga-talu. Platycereus 

Tabuensts. 

| 

| 
- 3 5 | 
Eene andere, aan genoemden vogel zich aansluitende. 

even groote, fraaije en zeldzame soort is Platyeerens | 

splendens of »personatus,” van de Fidji-eilanden. Het 

mannetje heeft den kop en de onderdeelen rood, den 

achterhals, de groote slagpennen en de zijdelingsche 

Het 

wijfje is geheel groen, behalve het midden van borst 

staartpennen blaauw, de overige deelen groen. 

en buik dat geel, en het geezigt hetwelk zwart Is. — 

Bij eenige soorten zijn de vleugels gedeeltelijk rood. | 

De fraaiste van deze is Patyeereus erythropterus of 

pmelanotus”, van Australië. Zij heeft magenoeg de 

srootte eener duf. De mantel en de schouder vederen 

zijn zwart, de achterrug is kobaltblaauw, de voorhelft 

van de vleugels ponceau-rood, het overige van het 

vederkleed is van een groen, hetgeen op den kop. 

hals en de onderdeelen licht, maar vurig is, en aan 

de punten der staartpennen in geel overgaat. Deze 

fraaijye vogel bewoont Australië, waar men hem, tot 

tot 8 

acacia-bosschen aantreft. Hij is schuw, en moeijelijk 

kleme vlugten van 6 stuks vereenied, in 

te temmen. Zijne vlugt heeft iets geheel bijzonders, 

en doet aan die van den kievit denken. Zijne stem. 

die hij ook in de vlugt doet hooren, is zeer schel. 

Hij voedt zich met beziën, vruchten, het stuifmeel 

der bloemen en insekten. Het wijfje legt hare 4 

tot D witte eijeren in holen van boomen. — De 

plaatsvervanger van deze soort op Timor is Pla/yeerens 

vulneratus, die voornamelijk onderscheiden is door het 

gebrek van zwart op den mantel en de schoudervederen. 

door welke deelen blaauwachtig groen zijn, en 

groenachtig gele vleugeldekvederen, welke kleur echter 

sterk door rood afgebroken is. 

Bij de overige soorten zijn de staartpennen minder 

afkomstig. 

Hiertoe 

heeft 

breed. — Eenige dezer, van Australië 

hebben eenen gelen of aroenen nek-kraag. 

behoort Platyeereus semitorgualus. Deze vogel 

nagenoeg de erootte van eene duif; maar de staart 

hoofdkleur het 

sroen, hetgeen op de vleugel-dekvederen en den buik 

is langer; de van vederkleed is 

in het gele trekt, en op den nek door een breeden 

gelen kraag afgebroken is; de keel, de groote slagpennen 

en zijdelingsche staartpennen ziju grootendeels blaauw, 

en het voorhoofd bij den bek is rood. Deze soort 

wordt menigvuldig in West-Australië aangetroffen. 

Zij zoekt haar voedsel, hetgeen in graszaad of zeer 

harde zaden of vruchten van boomen bestaat. hetzij 

op boomen, hetzij op den grond. Hare vlugt is 

schielijk, en zij laat daarbij dikwijls haar stemgelurd 

hooren, hetgeen de Engelsche bewoners van de 

Zwaan-rivier metde woorden »twenty-eight” vergeleken. 

en haar dien ten gevolge den naam van »twentv-eieht 

Parakiet” 

over den grond. Hare witte eijeren, 

gegeven hebben. Zij loopt zeer schielijk oo C 
K 

ten getale van 

6 of 7, vindt men, op eene onderlaag van zachte 

vezels van boomkroppen, in holen van eucalvptus- of 

mahagoni-boomen. Aan deze soort shut zich teu 

naauwste aan Plalyeereus zonarius of »Baueri”, die 

echter kleiner is en eene gele borst heeft, terwijl het 

rood op het voorhoofd ontbreekt. — Verder heeft 

Platycereus Barnardi,van Zuid-Australië, in hetalgemeen, 

en ook in zijne levenswijze, veel overeenkomst met 

den »semitorguatus”, maar hij is eenigzins klemer, de 

mantel. en schouders trekken sterk in het blaauw. 

de mekkraag is groen, het achterhoofd is door een 

zwartachtigen band omzoomd, en hij heeft eene gele 

vlek op de borst. — Bij andere soorten vertoonen de 

kleuren van het vederkleed allerlei andere wijzigingen. 

Platyeereus pileatus, die im grootte eene tortelduif 

evenaart, heeft den bovenkop, achterbuik en de onderste 

dekvederen van den staart rood: de zijden van kop 



en keel, zooals ook de stut zijn groenachtig geel; 

de mantel, de schouder- en vleugelvederen, en de 

middelste staartpennen zijn groen; de zijdelingsche 

staartpennen, de krop, borst en _voorbuik blaauw. 

Deze fraaije vogel bewoont West-Australië. Men treft 

hem veelal in kleine vlugten aan, terwijl hij zijn 

voedsel op den grond zoekt. Het wijfje legt hare 

melkwitte eieren, 7 tot 9 in getal, imm de holen van 

doode boomtakken. De jongen zijn iu den beginne 

eenkleurig groen. — Platycercus flaviventris, ook 

»flaviegaster” genoemd, van de grootte eener tortelduif, 

heeft het 

wangen, de kin, de buikzijde der vleugels en de 

voorhoofd rood; het ondergedeelte der 

buitenste staartpennen zijn blaauw ; de bovenkop, het 

bovengedeelte der wangen en de hals achter de wangen, 

gelijk ook alle onderdeelen van het liechaam, van 

de kin achterwaarts. zijn lichtgeel; de middelste 

staartpennen, de rug en de rugzijde der vleugels zijn 

van een groen, hetgeen echter op den mantel en de 

vleugels in het zwarte trekt. Deze soort bewoont 

Tasmanië en de eilanden der straat Bass. De voorwerpen 

van elke familie schijnen zich bij elkaàr te houden. 

Zij voeden zich voornamelijk van graszaad, hetgeen zij 

op den grond zoeken, waar zij met veel behendigheid 

in het rond loopen: intusschen bestaat hun voedsel ook 

of dezer maskers; wt boom-bloesems. en insekten 

bovendien eten zij allerlei granen, en brengen. 

daar zij zich in groote menigte uit de bosschen op 

de eraanvelden begeven, aan deze veel nadeel toe. 

Het 

smaak, en wordt ook tot het maken van pastijen 

vleesch van dezen vogel is voortreffelijk van 

gebruikt. — Met de voorgaande soort stemt in het 

algemeen de Patycerens palliceps, van Oostelijk Australië, 

overeen, maar hij is een weinig kleiner; de kop is 

witgeel, de vederen van rug en schouders zijn zwart 

met breede eele randen. De onder-dekvederen van den 

staart zijn rood, de achterrug is eroenblaauw, en ook 

de overige deelen zijn min of meer blaauw, hetgeen 

echter op de onderdeelen lichter en met geel afgebroken 

Is. — Plalyeercus flarveolus, eveneens als de voorgaande 

soort van Oostelijk Australië afkomstige. onderscheidt 

zich van deze doordien de kop, de onderdeelen en 

zelfs de onder-dekvederen van den staart geelachtig 

zijn, terwijl het voorhoofd bij den bek rood is, en 

er eene blaauwe knevelvlek aanwezig is. — Plalycercus 

venustus, ook » Brownii”’ genoemd, heeft in het algemeen 

de kleurverdeeling van den palliceps, maar zijn romp 

Is miet zwaarder dan die van een spreeuw, de 

bovendeelen van den bek tot op den mantel zijn zwart, 

en de gele vederen der onderdeelen hebben zwarte 

Deze soort is zeer zoomen. menievuldig op de 

noord- en noord-westkust van Australië. Zij houdt zich 

het liefst op bij moerassen en op plaatsen waar gras 

groeit, en voedt zich. ook grootendeels met het zaad 

van gras en kruiden, hetgeen zij op den grond gaat 

opzoeken. — Platyeereus Adelaidae, van Zuid-Australië, 

die ten opzigte der grootte en in het algemeen ook 
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der teekening met den palliceps overeenstemt, heeft 

echter eene blaauwe knevelvlek, en de erondkleur van 

den kop, den hals, de schoudervederen en den romp 

is rood, ofschoon valer op den mantel en rug dan 

op de overige deelen. De jongen zijn groen. Ook 

deze soort voedt zich van zaden, die zij op den 

grond egaat zoeken. — Platyeercus icterotis, die in het 

algemeen op de voorgaande soort gelijkt, wier romp 

echter niet grooter is dan die van een spreeuw, heeft 

gele knevelvlekken, en de grondkleur der bovendeelen 

West-Australië 

aangetroffen, waar zij zeer menigvuldig is, en zelfs 

is groen. Deze soort wordt in 

de bouwlanden en tuinen digt bij de huizen komt 

opzoeken, ten einde zich met vruchten, voornamelijk 

echter granen en zaden te voeden, die zij meestal 

op den grond gadert. — Platycercus evimius, die de 

grootte van een zwaren lijster heeft, is kennelijk aan 

eene uitgebreide witte knevelvlek; het overige van 

den kop, de keel, de krop en de onder-dekvederen van 

den staart zijn rood; de borst is geel, de buik, stuit 

en middelste staartpennen zijn groen; de zijdelingsche 

staartpennen en grootendeels ook de vleugels blaauw. 

en de mantel en schoudervederen zwart met gele 

Dit 

als het schijnt, tot Fasmanië en Nieuw Zuid-Wales, 

zoomen. is eene der fraaiste soorten, die, zoo 

en zelfs hier tot zekere plaatsen beperkt is. Zij voedt 

zich voornamelijk met zaden, eet echter ook insekten 

en rupsen. Het wijfje leet in boomholen hare 7 tot 

10 fraaije witte eijeren. — Bij eene andere fraaije 

soort, Plalgeerens Pennanti, is de hoofdkleur van het 

vederkleed bloedrood; maar de staart, vleugels en eene 

knevelvlek zijn grijsachtig kobaltblaauw. Zij evenaart 

eene duf in grootte, bewoont Nieuw-Zuid-Wales. 

voedt zich met zaden, en houdt zich veel op den erond 

op. — Bij Platycereus melanurus, die de erootte heeft 

van eene tortelduif, zijn de zwarte staartpennen aan 

hare binnenvlag met rosé en de schouder-slagpennen 

met rood gezoomd. De hoofdkleur van het vederkleed 

is overigens olijfgroen, hetgeen op de schouders in 

groenachtig geel overgaat. Hij bewoont Zuid-Australië. — 

Bij Platyeereus rosaceus, door sommigen, maar ten 

onregte, ook »Barrabandi® genoemd, heeft slechts 

het wijfje vosékleurige zoomen aan de staartpennen. 

Overigens is de hoofdkleur groen, hetgeen bij het 

mannetje afgebroken wordt door eene roode vlek aan 

de keel; bovendien zijn het voorhoofd en de knevels 

fraai geel. Deze vogel bewoont Nieuw-Zuid-Wales. 

Nieuw-Caledonië, 

Waaijer-parkiet, Platyeereus cornutus, 

ene zeer zeldzame soort van 

de gehoornde 

genoemd, wijkt van alle overigen af, doordien de kruin 

versierd is met eene of twee lange en smalle vederen. 

Zij heeft de grootte van eene tortelduif. Het voorhoofd 

en de kruin zijn rood, laatstgenoemde echter met 

geel omzoomd; de teugels en knevels zijn zwart; 

het overige vederkleed is groen, hetgeen echter op 

de zijden van den hals licht is en in het gele trekt, 

en op de slag- en staartpennen in blaauw overgaat. 



De gehoornde Waaijer-parkiet. Plalgeereus cornulus. 

Eene reeks van tamelijk kleine soorten uit Australië 

en Nieuw-Zeeland 

door dat haar bek zeer klem en het voorhoofd hoog 

is, terwijl de pennen van den wiggevormigen staart, 

die even lane of langer is dan het overige hechaam, 

De erootte 

leeuwerik tot die van 

smal zijn. van haren romp 

van die van een een kleinen 

lijster. Haar snavel is meestal donker van kleur. 

Zij voeden zieh grootendeels met eraszaad, houden 

zich tot dat einde veel op den grond op. en loopen 

aldaar met schielijkheid, gelijk de vroeger opgenoemde 

waaijer-parkieten. Men kan haar in een bijzonder 

ondergeslacht, onder den alegemeenen naam van 

EUPHEMIA, vereenigen. 

Eene der gemeenste soorten im West-Australië is 

Euphemia elegans. De hoofdkleur van haar vederkleed 

is een vuil geeleroen; maar de voorvleugel is licht 

blaauw, de overige gedeelten van den vleugel zijn 

grootendeels donkerblaauw ; de middelste staartpennen 

gaan in het blaauwe, de zijdelingsche in het gele over. 

De teugels, de buik en de onder-dekvederen van den 

staart zijn citroengeel, maar men ontwaart op het 

Het 

donkerblaauwen, 

midden van den buik eene oranjegele vlek. 

voorhoofd is van voren door een 

naar achteren im _bichtblaauw overgaanden band 

begrensd. De jonge vogels vereenigen zich tot vlueten 

van vele duizenden. — De met voornoemde soort in 

vele opziegten overeenstemmende Euphemia chryysogastra, 

of 

heeft, vervangt hare plaats in Tasmanië. — Euphemia 

heeft 

vaurantia”. die eehter den voorhoofdband hechter 

pelrophila, eveneens met de elegans verwant. 

wijken van de voorgaanden af 

wisselt af 
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de onderdeelen geheel eht vuil groengeel, en de teugels 

de 

de groote slagpennen, zijn, 

blaauw ; vleugels, behalve hun buitenrand en 

gelijk de bovendeelen 

van den vogel, groengeel. Deze vogel, die West- en 

Zuid-Australië bewoont, houdt zich bij voorkeur im 

rotsachtige kuststreken, zelfs op eilandjes op, broedt 

ook op rotsen, en wijkt door het een en ander van 

de overige soorten af‚ ofschoon hij zich, gelijk deze. 

voornamelijk met het zaad van gras voedt. — Zuphemia 

E. 

heeft de voorhelft der vleugels kobaltblaauw, en de 

chrysostoma, die eveneens op elegans gelijkt. 

ovanjekleurige vlek op den buik ontbreekt. Deze 

vogel broedt gedurende de maanden October en 

November in Tasmanië. — Euphemia pulchella, van 

Nieuw-Zuid-Wales, heeft de onderdeelen hooegeel, de 

het 

gedeeltelijk ook de vleugels zijn licht kobaltblaauw. 

bovendeelen groen: voorhoofd, de wangen en 

en men ontwaart op de schouders eene bruinroode 

vlek, Deze soort houdt zich in bosschen op. en zoekt 

haar voedsel, hetgeen in zaden van gras en kruiden 

bestaat, het liefst op rotsachtige plaatsen. — Bij 

Kuphemia haematonota, die de erootte van een zwaren 

leeuwerik heeft, is de hoofdkleur eroen: maar de 

stuit heeft eene roode tint, de buik en borst zijn 

geel en de staartpennen aan het eimde wit. Deze 

soort wordt, in de binnenlanden van Zuid-Australië, op 

rotsen of in valleijen, waar veel eras eroeit, aangetroffen. 

Haar stemgeluid is aangenaam, fluitend, en kan eene 

soort van zang genoemd worden. — Euphemia splendida. 

West-Australië, valt 

fraaie kleuren in het oog. De kop is schitterend 

vern door haar bwtengemeen 

blaauw: de keel, even als het midden van den krop 

en de borst, vurig rood, de buik en zijdelingsche 

staartpennen citroengeel, de vleugel-dekvederen 

witblaauw. de slagpennen donkerblaauw en de overige 

deelen donkergroen. Bij het wijfje ontbreekt echter 

het rood, en het blaauw 1s tot het voorhoofd beperkt. — 

Even fraai, en bovendien grooter en van eenen 

langeren staart voorzien, is Luphemia pulcherrima, van 

Oost-Australië. Zij heeft het voorhoofd, de vleugelboet. 

den achterbuik en de onderste staart-dekvederen rood: 

den mantel en de schoudervederen grijsbruin, en deze 

kleur loopt, donkerder wordende, tot op het voorhoofd. 

De zijden van den kop, de hals, de stuit en de 

onderdeelen tot op den achterbuik zijn groenblaauw. 

Jij Buphemia hamaetogastra is de hoofdkleur van het 

vederkleed erijsbruin. de huik rood, het weziet en de 

buitenzijde van vleugels en staart zijn blaauw. Deze 

soort, die de binnenlands gelegene streken van Oostelijk 

Australië bewoont, heeft de erootte van een spreeuw. — 

Euphemia Bourkei, die miet grooter is dan een leeuwerik, 

heeft een brum vederkleed, hetgeen echter op de 

onderdeelen lichter is en, vooral op den buik, im het 

rood trekt; de achterbuik daarentegen, tot aan de 

zijden van de stuit, is lichtblaauw, en de vleugelvederen 

lichte 

van Australit, 

hebben zoomen. Deze soort bewoont de 

binnenlanden 



Men heeft, onder den naam van 

»melopsittacus’” van de voorgaande soorten afgezonderd 

bijzonderen 

eene kleine, eigenaardige gekleurde en wegens haar 

aangenaam stemgeluid beroemde soort, Zuphemia 

nadnlata genoemd. Zij heeft de grootte van een 

vink. _ Haar romp is lichtgroen, de staart vuil 

eroenblaauw met eenen breeden gelen band; het 

voorhoofd en de keel zijn licht citroengeel; onder 

de oorstreek _ontwaart men eene, uit eenige 

kobaltblaauwe vederen gevormde, streep, en aan 

weerszijde van het einde der knevelstreek 4 zwarte 

ronde vlekken. Het achterhoofd, de nek, mantel, het 

oor, de schoudervederen en vleugels vertoonen zwarte 

velen, golvende dwarsstrepen op eenen gedeeltelijk 

gedeeltelijk groenen grond. Dit sierlijk en vrolijk 

vogeltje bewoont de binnenlanden van Australië, is 

echter op den trek zeer menigvuldig in het zuiden 

Het 

vlieet zeer snel, en laat daarbij veelal een krijschend 

van dit werelddeel. voedt zich met eraszaad, 

geluid hooren, mettegenstaande zijne stem anders zeer 

aangenaam is, en zelfs eene soort van tremulerenden 

zang vormt. De broedtijd valt in de maand December. 

In Australië leven ook eenige soorten, wier 

voetwortels een weinig langer en wier nagels regter 

zijn dan gewoonlijk. Deze wijzigingen van voornoemde 

deelen zijn het gevolg van het uitsluitend verblijf 

De 

gewone soort, de Groud-parkiel genoemd, Pezoporus 

heeft 

staart 

op den grond, alwaar zij ook nestelen. 

de van 

het 

Zij is groen van kleur met zwarte en gele dwarse 

formosus, grootte een lijster, maar 

haar is langer dan overige liechaam. 

vlekken of strepen, en het voorhoofd is rood. Er is 

geen onderscheid in kleur en grootte tusschen de 

beide seksen: ook de jongen vertoonen weldra de 

kleuren aan de ouden eigen. Haar vaderland is 

Tasmanië en Zuid-Australië, alwaar zij een standvogel 

IS. Zij houdt zieh in onvruchtbare, zandige streken 

op. die met lang gras en kruiden begroeid zijn, of 

ook tusschen de biezen van de veeneronden. Daar 
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zij eenzaam of paarsgewijze en verscholen leeft, en met 

buitengewone snelheid over den grond loopt, zoo 

krijgt men haar zelden in het gezigt. Zij heeft ook 

de gewoonte zich, bij vervolging, tegen den grond te 

drukken, en daar zij eene sterke lucht bij zich heeft. 

haar, ge zoo staan de honden voor ‚gelijk zij voor het 

wild te doen plegen. Haar vleesch is even smakelijk 

als het fijnste wild. Het wijfje leet hare witte eijerven 

op den grond, zonder een eigenlijk nest te maken. 

Aan de grond-parkieten sluit zich eene hoogst 

zonderlinge soort aan, die vooral door hare levenswijze 

Dit 

Deze vogel heeft 

van alle overige papegaaien afwijkt. isde 

Holen-papegaai, Slrigops habroptilus. 

de grootte van eenen haan. Zijn staart is korter 

dan de romp en afgerond. De vleugels zijn kort 

en afgerond, de pooten stevig en de vederen van 

het geziet verlengd en grootendeels haarachtig. De 

kleuren van het vederkleed doen aan die van 

den _erond-parkiet denken. Deze vogel wordt op 

Stuart-eiland, het zuidelijkste der eilanden van 

Nieuw-Zeeland, aangetroffen. Hij houdt zich in holen 

van 4 tot 5 voet diepte op, die hij aan den voet 

van groote boomen graaft, en waarin hij zich over 

dag verschuilt, om slechts bij avondtijd te voorschijn 

te komen. Zijn voedsel bestaat uit de wortels van 

verschillende plantensoorten. Hij is geenszins schuw. 

en vliegt bij het naderen der menschen niet weg. 

Overigens is zijne vlugt, als die der uilen en 

houtsnippen, stil en zonder gedruisch. Somtijds ziet 

men hem langs de diete slingerplanten rondklauteren. 

Lijn stemgeluid gelijkt op dat der uilen. Deze vogel 

heeft een onaangename lucht, gelijkende op die der 

mieren. bij zich. Hij maakt zijn nest op den bodem 

der aardholen, die hem tot verblijf verstrekken. In 

zijn geboorteland draagt hij den naam van »kakapa.” 

hetgeen nacht-papegaai beteekent. Sedert de invoering 

der katten op dit eiland is hij in sommige streken 

reeds uitgeroeid, en wordt aldaar, zelfs door Europeanen. 

voor een fabelachtie dier gehouden. 

De Hotlen-papegaai. Slrigops habroplilus. 



DIE EON IG PAAR KSNESTIENN. 

TRICHOGLOSSUS. 

Dit 

soorten, 

geslacht bevat een miet aanzienlijk getal van sc 

uit Australië, de eilanden der Zuidzee, 

Nieuw-Guinea, Timor en de Molukken. Zij hebben 

in het algemeen, ten opzigte harer gestalte, veel 

overeenkomst met de euphemta’s, onderscheiden zich 

echter voornamelijk door hare tong, die met vezels, 

gelijk de enkele haren van een penseel, bezet is, 

den honig uit de bloemen zuigen. 

heeft 

onaangename lucht, en haar maag is buitengewoon 

waarmede zij 

Bovendien is haar vleesch tam en eene 

klein en vliezig. Zij leven op boomen, vliegen snel, 

hebben een dof stemgeluid, en leggen 2 tot 4 witte 

eijeren. 

De 

» Trichoglossus” in het bijzonder geeft, hebben onderling 

soorten, aan welke men meer den naam van 

veel overeenkomst. Zij hebben ongeveer de grootte 

van een spreeuw of lijster; maar haar staart is sterk 

wiggevormig en meestal langer dan de romp. De 

hoofdkleur van het vederkleed is eroen, afgewisseld 

door rood, blaauw of ook geel. De vederen van den 

bovenkop en de oorstreek zijn smal. De bek is 

roodachtig. 

Eene soort van Zuid-Australië, Frichoglossus multicolor, 

is zoo zwaar als een groote lijster, en, ofschoon met 

de gewone soort in het algemeen overeenstemmende, 

is zij kennelijk doordien de borst eenkleurig geel en 

rood en de nekband 

aanwezigheid van eene blaauwe buikvlek— richoglossus 

rubritorgues, van de Noordkust van Australië, is kleimer 

dan de voorgaande soort en heeft eenen oranjekleurigen 

nekband. Hij houdt zich, tot groote vlueten vereenigd. 

in de toppen der hoogste boomen op, vliegt buitengewoon 

schielijk en voedt zich met den honig en het stuifmeel 

der bloemen. — Prichoglossus ornatus, van Celebes en 

Bouton, is niet grooter dan een spreeuw, en zijn 

staart is niet langer dan de romp. Hij is bovendien 

zeer kennelijk, door dat het blaauw tot den bovenkop 

en de oorstreek beperkt is. dat hij roode wangen 

heeft, en dat deze kleur gevolgd wordt door eenen gelen 

nekband. — Prichoglossus cyanogrammus, van Timor, 

gelijkt op den mul/icolor, maar hij is kleiner en heeft 

eenen groenen achterkop.— Prichoglossns chlorolepidotus 

is geheel groen, met uitzondering der vederen van 

de borst, den buik en mantel, die geel en van 

breede groene randen voorzien zijn. Hij wordt in 

Nieuw-Zuid-Wales aangetroffen, en voedt zich met het 

zoete sap der bloesems van de eucalyptus-boomen. 

Dit voedsel neemt hij in zoo groote hoeveelheid tot 

zich, dat het uit den bek loopt, wanneer men de 

geschotene voorwerpen met den kop naar onderen 

houdt. Hij nestelt ook in de holen van genoemde 

boomen. 

De gewone soort, Prichoglossus haematodus, die op 

smaller is. en verder door de, 

Moluksche de 

in grootte een lijster evenaart, heeft den kop blaauw. 

de en Papoe-eilanden voorkomt. en 

den nek groenachtig geel, de vederen van kop en 

borst bloedrood met zwarte zoomen. die van den 

achterbuik geel met eroene zoomen. en den staart 

op de onderzijde geel, terwijl de overige deelen van 

het vederkleed groen zijn. — Trichoglossus nigrignlaris. 

van de Aroe-eilanden en Nieuw-Guinea, is van de 

voorgaande soort onderscheiden door eene zwarte 

buikvlek en door de smalle zoomen der roode vederen. 

de 

dan gewone soort, 

het tot het 

beperkt. — Ook Prichoglossus Porsteni. van het eiland 

heeft 

soort, maar het blaauw van den kop is donkerder, 

Trichoglossus _Massena. van Nieuw-Hebridische 

eilanden. is kleiner de de kop 

is_purperbruin en blaauw voorhoofil 

Sur bawa. veel overeenkomst met de gewone 

de roode borstvederen zijn van zwarte zoomen ontbloot, 

en de eroote zwarte buikvlek ontbreekt. 

De Trichoglossus Vorsten. 

Andere soorten, het ondergeslacht Coriphilus 

vormende, zijn veelal kleiner en min of meer 

verschillend van kleur en teekening. — Sommigen 

dezer hebben in hare uiterlijke gestalte zeer veel 

overeenkomst met de euphemia’s. Onder deze behooren 

Coriphilus _Novae-Zeelandiae en auriceps, beide van 

Nieuw-Zeeland afkomstig. Eersteenoemde heeft de 

grootte van een spreeuw; de hoofdkleur van haar 

vederkleed is groen, maar de vleugels zijn in de 

rigting der buitenzijde blaauw. en het voorhoofd, 

de kruin, teugels en het bovengedeelte van de oorstreek 

zijn donkerrood. Laatstgenoemde is kleiner: zij heeft 

eene _wasgele kruin, en het rood, ofschoon aan het 

voorgedeelte van het voorhoofd aanwezig, ontbreekt 

op de oorstreek, — Coriphilus australis of wpconcinnus” 

gelijkt ook in bet algemeen op eerstgenoemde soort, 

het achterhoofd blaauw, maar haar staart is korter, 



de achterhals geelbruin; men ontwaart aan weerszijde 

van den romp eene hoogegele vlek, en de vleugels 

zijn geheel groen en dus zonder blaauw. Deze 

soort bewoont Zuid- en Oost-Australië, en komt ook 

voor. In Nieuw-Zuid-Wales 

Men heeft 

»Muskus-papegaai’’ gegeven, wegens de eigenaardige 

lucht, die zij bij zich heeft. Zij voedt zich met 

het de 

eucalvptus-boomen, waarop men deze vogels, dik wijls 

op Tasmanië is zij 

een standvogel. haar den naam van 

de sappen en stuifmeel der bloemen van 

tot groote vlueten vereenied, im alle denkbare houdingen 

ziet in het rond klauteren. Zij zijn zoo mak, dat 

men moeite heeft ze te verjagen, en met gemak 

kau dooden. Gedurende de heete uren van den dar 

zitten zij. rustende, in het lommer der boomen. 

Het wijfje legt hare eieren, twee in getal, in 

boomholen. — Coriphilus discolor of »lrumeralis”, 

van Australië en Tasmanië, heeft den staart langer 

dan het overig higchaam. De hoofdkleur van het 

vederkleed is eroen; maar de staartpennen zijn 

blaauwachtie rood: het voorgedeelte van het voorhoofd, 

de keel, de onderste dekvederen van den staart en de 

vleugelbogt zijn rood, en de kruin is leiblaauw. 

De overige soorten zijn meestal kleiner. Op Timor 

leeft Coriphilus euteles, wiens vederkleed zeer eenvoudie 

is. Deze vogel is zwaarder dan een leeuwerik, maar 

de staart overtreft den romp een weinig aan lengte, 

Hij heeft eenen wasgelen kop, de onderdeelen zijn 

overige deelen groen, en de bek is eroengeel, de 

witachtig. — Coriphilus iris, eveneens van Timor, is 

kleiner, de staart is niet langer dan de romp, en 

het vederkleed heeft fraaijere tinten. De bovenkop 

vertoont een fraai rood, hetgeen op den achterkop 

in het blaauw trekt; de oorstreek is van boven met 

paars gezoomd: de onderdeelen zijn groengeel, maar 

de borstvederen hebben eroene zoomen; de overige 

deelen zijn groen, maar de nek is met eenen gelen 

dwarsband _ versierd. — ene soort. Coriphilus 

versicolor, is zeer fraai en geheel bijzonder geteekend. 

Zij heeft de grootte van een leeuwerik. De bovenkop 

en teugels zijn hoogrood, de krop en borst vaalrood, 

deelen een groen, hetgeen op den 

het 

vederen hebben gele smalle overlangsche strepen, die 

het 

nemen. Deze gele strepen zijn 

de overige van 

achterhals im blaauw overgaat. en alle kleine 

op de oorstreek en achterhoofd de bovenhand 

vooral kenmerkend 

voor de soort. Zij bewoont Noord-Australië, waar 

men haar dikwijls tot ontelbare vlueten vereemied 

aantreft, die als wolken pijlsnel en met een geweldig 

lueht Zij 

honigsap. het en 

door de trekken. voedt 

het 

deelen van de bloemen der groote eucalyptus- en 

geschreeuw 

zich met stuifmeel kleine 

melaleuca-boomen. Haar maag is buitengewoon klein 

en vliezige. 

Coriphilus 

Batjan. 

Papoe-eilanden en Nieuw-Guinea aangetroffen wordt. 

Eene kleme, fraaije en slanke soort. 

placens, die op Ternate, Halmahera, de 
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is miet grooter dan eene musch, maar haar staart 

is eeu weinig langer dan de romp. De hoofdkleur 

van het vederkleed is groen; maar de oorstreek en 

eene vlek op de stuit zijn blaauw, de teugels, wangen, 

kin, de zijden van den romp, de onder-dekvederen 

der vleugels en het grondgedeelte der staartpennen 

zijn rood, deze pennen daarentegen aan haar einde 

geel. Intusschen is het wijfje veel minder fraai van 

kleur dan het mannetje, vermits het rood tot de 

staartpennen beperkt, en de oorstreek zwart is met 

gele overlanesche vlekken. 

De Juffer-honigparkiet. Coriphilus placens. 

Bij CoripMilus pusillus, die nagenoeg de grootte van 

een leeuwerik heeft, zijn het geziet en de erond 

der staartpennen rood, de bek is zwart en de overige 

gedeelten van het vederkleed zijn groen. Hij bewoont 

Oost- en Zuid-Australië, en wordt ook, ofschoon in 

Deze 

heeft dezelfde levenswijze als Cor. australis, 

kleineren getale, 1m Tasmanië aangetroffen. 

vogel 

en beiden worden dikwijls gezellig te zamen levende 

waargenomen. — Coriphilus porphyroeephalus sluit zich 

in het algemeen aan Cor. pusillus aan, maar is een 

weinig erooter. Het groen van zijn vederkleed trekt 

op de onderdeelen in het grijsachtig blaauw; het 

voorhoofd en de grondhelft der staartpennen zijn 

geelrood. De achterhelft der oorstreek is hooegeel, de 

vleueelboet blaauw, en de binnenste onder-dekvederen 

der vlengels zijn rood. Deze vogel behoort in West- en 

Zuid-Australië te huis, en komt imm laatsteenoemde 

streek in buitengewone menigte en gezellie met Cor. 

australis en pusillus voor. 

Het onophoudelijk geschreeuw van deze vogels gaat 

alle beschrijving te boven. Zij leven echter in vrede 

en men ontwaart dikwijls twee, ja drie soorten op 

een en denzelfden tak naast elkander haar voedsel 

zoeken. Al deze vogels zijn zoo buitengewoon mak, 

dat men herhaaldelijk naar hem kan schieten, zonder 

dat zij de vluet nemen. Ofschoon deze verschillende 

leven, houden zich de gepaarde soorten gezellie 

voorwerpen bij elkander. Wanneer zij zich naar 



het 

dikwijls, dat alle voorwerpen van eene soort te gelijker 

eenen anderen boom willen begeven, gebeurt 

tijd wegvliegen. 

Bij eenige kleime soorten uit Micronesië zijn de 

vederen van de kruin en den achterkop niet slechts 

smal, maar bovendien verlengd. Eene dezer, Coriphilus 

fringillaceus, van de Vriendschap-eilanden, heeft eenen 

rooden snavel; de zijden van den kop en de keel 

zijn donkerrood; op het midden van den buik ontwaart 

men eene donkerroode, gevoled door eene blaauwe 

Het het 

vertoont een groen, hetgeen op de vleugels en den 

vlek. overige vederkleed, met voorhoofd, 

mantel donkerder is, en op de staartpennen grootendeels 

in wasgeel overgaat. — Coriphilus Taitianus, van de 

O-Taïti-groep, is zeer kennelijk door hare afwijkende 

kleuren, vermits de krop, keel en zijden van den kop 

wit zijn, terwijl de overige gedeelten van het vederkleed 

een gelijkvormig donker kobaltblaauw vertoonen. De 

bek is roodachtig. — Eene andere, eveneens met blaauw 

en wit gekleurde, soort is Coriphilus smaragdinus, van 

de Markiezen-eilanden. De kruin en achterkop zijn 

kobaltblaauw:; het voorhoofd en de overige bovendeelen 

witachtig eroenblaauw, en de onderdeelen donkerblaauw 

met wit afgebroken. 

DE ARA'S. ARA. 

Dit geslacht bevat de Amerikaansche papegau vogels 

met eenen min of meer wiggevormigen staart, die 

veelal verlened en vooral bij de groote soorten 

buitengewoon lang is. Hunne vleugels zijn puntig en 

tamelijk lang. Zij leven in bosschen. De grootste soorten 

evenaren of overtreffen somtijds eenen raaf in grootte: 

hun bek is zeer groot, de staart is veel langer dan 

de romp, en de zijden van den kop zijn dikwijls 

naakt. De kleinste soorten zijn miet grooter dan eene 

en deze hebben ner 

De Ära 

»Arara”’, zijnde dit de naam dien de groote soorten 

musch, eenen evenredieheid 

korten staart. naam van is verkort van 

in Brazilië dragen. De natuurkundigen hebben dezen 

naam door dien van »Maecrocereus” doen vervangen, 

terwijl de middelste soorten dien van »Conurus” 

dragen, en men de kleinere meestal in het ondergeslacht 

»Psittacula’”” gebraet heeft. 

Jij sommige groote soorten zijn de zijden van den 

kop geheel naakt, en de hoofdkleur der vederen is 

rood. Bene der meest bekende is de Macao, Ara 

macao, ook »Aracanga” genoemd. Deze vogel bereikt 

ruim twee en een halven voet lengte, waarvan echter 

de grootste helft op den staart komt. De bovensnavel 

is hcht, de ondersnavel donker van kleur. De algemeen 

roode kleur van het vederkleed wordt op den rug, de 

onder-dekvederen van den staart, en de zijdelimgsche 

staartpennen door blaauw vervangen. terwijl men op 

den vleugel een breeden gelen dwarsband ontwaart. 

Deze groote vogel bewoont Suriname en de omliggende 

landen, en daar er dikwijls levende voorwerpen naar 

79 

Europa vervoerd worden, zoo behoort hij in de 

dierentuinen onder de eewone soorten. — Eene andere 

soort, dra chloroptera, heeft zeer veel overeenkomst 

met de Macao, maar de roode kleur van haar vederkleed 

is veel donkerder, en de breede dwarse band over 

de vleugels is groen. De jongen zijn flaauwer van 

kleur dan de ouden. Zij bewoont Brazilië en schijnt 

aldaar de voorwaande soort te vervangen. Intusschen 

is zij in vele bewoonde streken thans geheel verdwenen. 

Zij 
vooral in de nabijheid der rivieren op, komt echter 

houdt zieh im de diete, onbezoehte bosschen. 

in de bergstreken weinige voor. Men treft haar. hetzij 

eenzaam, hetzij in kleine troepen, maar nooit in 

groote vlugten aan. Zij voedt zich met de vruchten 

boomen en beziën van allerlei en slingerplanten. — 

Eene derde soort, dra 4ricolor, is kleimer en slechts 

een en drie vierden voet lang. Zij gelijkt, ten opziete 

harer kleuren, op Ara ehloroptera; maar het rood 

op den mantel en de vleugel-dekvederen trekt m het 

bruime, en op den achterhals in het vuurgeel. 

Andere soorten van middelbare grootte en met 

naakte zijden van den, kop zijn nagenoeg geheel 

groen van kleur. — Eene dezer, Ara severa, bereikt 

niet geheel anderhalven voet lengte. De vederen om 

den bek zijn zwartachtig purperbruin. de slagpennen 

blaauw, en de onderzijde van de staartpennen met 

hare onder-dekvederen zijn rood. Zij bewoont het 

Noordelijk Brazilië tot Bolivia en Nicaragua. fu den 

broedtijd leeft zij _paarsgewijze, na dezen tijd 

daarentegen gezelhe. Men ziet haar alsdan in de 

toppen der boomen klauteren en. onder het witen 

van allerlei zonderlinge geluiden, haar voedsel 

opzoeken, hetgeen in vruchten bestaat. bij de nadering 

van menschen vliegen zij echter, terwijl zij een 

krijschend geschreeuw laten hooren, met buitengewone 

suelbeid naar andere boomen. — Ara mauilata 

stemt in grootte en gestalte met de voorgaande 

soort overeen; maar het groen trekt op den kop en 

de vleugels sterk in blaauw, en op de onderdeelen 

in grijsblaauw; de staart is op de onderzijde geel; 

en het rood speelt sterk im bruim en is tot het midden 

van den achterbuik beperkt. — Eene andere soort, 

Ara auricollis, ook »Primoli”’ genaamd. bewoont Bolivia. 

Zij heeft anderhalven voet lengte. De groene hoofdkleur 

trekt op de slagpennen in blaauw en op de onderzijde 

der staartpennen in geel; het voorhoofd en de kruin 

zijn zwart, en de staartpennen nemen op de bovenzijde, 

tegen haren erond, eene roodbrume kleur aan. 

Bij eemige groote soorten is de naakte huid der 

zijden van den kop met enkele rijen vederen bezet. — 

De meest algemeene onder deze is de drarauna. dra 

ararauna, die im grootte den Macao evenaart, en onder 

alle 4ra’s dadelijk te herkennen is aan de kleuren 

van haar vederkleed. Hare bovendeelen zijn namelijk 

eht eroenblaauw, de onderdeelen hooegeel; de bek 

is_ zwart. en de witte huid der zijden van den 

kop is van drie zeer ruim geplaatste rijen zwarte 



vederen voorzien. De Ararauna bewoont Guyana en 

3razilië. Hij voedt zich 
9 

de noordelijke streken van 

met beziën en _palmnoten. Het wijfje leet hare 

geheel witte eijeren in boomholen. — Bij 4ra militaris 

of wambieua”, die ongeveer 2 voet lengte bereikt, zijn 

de vederrijen aan de zijden van den kop veel digter 

geplaatst. De hoofdkleur is groen; maar het voorhoofd 

is hoogrood: de rue, de dekvederen van den staart 

en de slagpennen zijn liehtblaauw; de staartpennen, 

ofschoon eveneens lichtblaauw, zijn aan hare wortelhelft 

bruinrood en op hare ondervlakte geel; de vederen 

om de onderkaak zijn purperbruin. — dra rubrigengs, 

van Bolivia. is een weinig kleiner dan de voorgaande: 

en de vederrijen op de wangen staan noe dieter. 

De geelgroene Hoofdkleur van het vederkleed wordt 

op den bovenkop, langs deu bovenrand der oorstreek, 

op de vleugelbogt, de onder-dekveaderen der vleugels, 

schenkelvederen door een rood en de vervangen, 

hetgeen hier en daar in het geel trekt. Bovendien 

ontwaart men op den nek een roodgelen kraag. 

Eenige eroote, eenkleurig donker- of grijsblaauwe 

soorten hebben de zijden van den kop geheel met 

vederen bedekt. — Eene dezer, de groote blaauwe Ara, 

Ara Myacinthina, behoort onder de grootste soorten 

van Aras. Haar vederkleed is donker kobaltblaauw, 

en de bek zwart. Deze fraaije vogel bewoont de 

bosschen van Noordelijk Brazilië. Hij is veel zeldzamer 

dan de overige soorten, en men zegt, dat hij steeds 

paarsgewijze leeft, 

De groote blaauwe Ara. Ara hyaciulhina. 

De Aleine blaauwe Ara, Ara Spit, wordt aan de 

oevers van de Amazonen-rivier aangetroffen. — De 

vaalblaauwe Ara, Ara glanca, die een weinig kleiner 

is dan de eroote blaauwe Ara, en wiens blaauw 

vederkleed lichter is en in het vuil grijsgroene trekt, 

werd in Uruguay, Paraguay en bij Montevideo 

waargenomen. 

Sommige soorten, van middelbare grootte en 

erootendeels van een groen vederkleed, hebben de 

oogstreek en teugels naakt. Onder deze behoort de 

Ara maracana ook »lIlligeri” genoemd. Hare geheele 

lenete bedraagt ongeveer een en een vierden voet. 

Het voorhoofd, eene vlek op den achterrug en de 

achterbuik zijn lichtrood. Het groen op de slagpennen 

gaat in blaauw over, op den kop in vaal blaauwgroen. 

De staartpennen zijn op de onderzijde geel, op de 

bovenzijde roodbruin, op hare eindhelft groenblaauw. 

Het bruin van den snavel gaat naar voren in het 

witachtige over, Deze vogel bewoont geheel Brazilië 

tot Peru. — Eene andere soort, Ara nobilis, van Brazilië, 

van eenen voet lengte, is geheel groen, hetgeen echter 

op het voorhoofd in het blaauw trekt. — Nog ecne 

andere, dra Hahnit, van Guyaua, gelijkt op A. nobilis, 

is echter een weinie kleiner, en heeft de vleugelboet 

rood. 

De overige soorten hebben de zijden van den kop, 

behalve den min of meer naakten oogkring, geheel 

met vederen bedekt. Zij zijn van middelbare grootte 

of klein en haar snavel is minder hoog dan bij de 

Men 

den algemeenen naam van AMERIKAANSCHIE PARKIETEN, 

meeste voorgaande soorten. kan haar onder 

CONURUS, Zamenvatten. 

Bene der grootste soorten is de Patagoon-Parkiel. 

Conurus cyanolyseus of ook »Patagonicus” genoemd. 

Zij bereikt nagenoeg anderhalven voet lengte, waarvan 

de staart meer dan de helft inneemt, en heeft eene 

zwartachtig geeleroene kleur, maar de achterrug, de 

dekvederen van den staart en de buik zijn geel, 

hetgeen echter op het midden van den buik door 

rood afgebroken wordt. De bek is zwart. Zij wordt 

m Clu aangetrvolflen. 

Eene andere tamelijk groote soort, _Conurus 

pachyrhynehus, die een en een vierden voet lengte 

bereikt, waarvan de staart de helft inneemt, wordt 

dikken snavel, die zwart gekenmerkt door haren 

van kleur is. Het groen van haar vederkleed wordt 

op het voorhoofd, de zijden van den bovenkop, de 

vleugelboet en schenkelvederen door rood afgebroken. 

Zi bewoont Mexico. 

Merkwaardige wegens haren dunnen, maar zeer 

verlengden bovensnavel is Couurus Zeplorhynchus, van 

Chili. Zij heeft overigens de grootte der voorgaande 

soort en is groen van kleur, mear de staartpennen. 

de teugels, het voorgedeelte van het voorhoofd en 

een gedeelte van den buik zijn bruinachtig rood. — 

Eene andere soort van Chili, die ten opziete van 

hare kleur nagenoeg met de voorgaande overeenstemt, 



maar een weinig kleiner is en eenen klemmen bek 

heeft, is Conurus smaragdinus. 

Conurus luteus, van de Amazonen-rivier, valt boven 

alle andere soorten in het oog door de hooggele 

kleur van zijn vederkleed en zijne groene slagpennen. 

De bek is krachtig en wit. Deze vogel heeft omstreeks 

eenen voet lengte, 

Bij eenige soorten is de naakte ooekring groot. 

Onder deze behoort Conurus Maugei, die ruim eenen 

voet lenete heeft en, behalve de roode onder-dekvederen 

der vleugels, groen van kleur is. — Conurus Guyanensis, 

van Guyana, is kleiner en de onderzijde der slagpennen 

is lichtgeel. 

Bij sommige soorten zijn de kop en hals geel en 

rood, en deze tinten breiden zich dikwijls ook op 

andere gedeelten van het vederkleed uit. — Eene 

el 

op de borst en den kop sterk in het rood trekkend, 

dezer, Conurus solstitialis, van Brazilië, heeft hete 

en de staartpennen groen en blaauw. Hare grootte 

evenaart ongeveer die van een grooten lijster. — 

Conurus jandaya ìs even groot, en heeft den kop geel, 

de onderdeelen roodachtig geel, het overige vederkleed 

van een groen, hetgeen op de slag- en staartpennen 

grootendeels in blaauw overgaat. — Conurus Carolinensis 

is groen, maar de vleugelboet en het voorhoofd zijn 

geelrood en de overige deelen van den kop geel. 

Deze soort wordt aan de oevers van de Ohio en 

Mississippi, noordelijk tot aan het Michiganmeer 

aangetroffen, en is de eenige in de Vereenigde Staten 

van Noord-Amerika levende soort papegaai. Daar hij 

een standvogel is, en de noordelijke van voornoemde 

streken eenen, somtijds alles behalve zachten winter 

hebben, zoo steekt hij op het met sneeuw bedekte 

land op eene vreemde wijze af, vooral daar men hem 

veelal in groote vlugten aantreft en hij de gewoonte 

heeft, op de boomen geheel diet bij de anderen te 

gaan zitten — Noe eene andere soort, van Zuid-Amerika 

af komstie, Conurus Nanthogeniuns, heeft de grootte van 

een lijster. Haar kop is wasgeel, het overige vederkleed 

groen, maar veel lichter op de onderdeelen dan op 

de bovendeelen. 

Conurus perlinar, eene gewone soort in Guyana en 

van de grootte van een lijster, is van een groen, hetgeen 

op het voorhoofd in het grijsachtig groenblaauw, op 

de onderdeelen en de zijden van den hals in het 

vaal geelbruin, en om het oog in het oranjegeel 

overgaat. 

Kenige groene soorten hebben een vaal geelrood 

voorhoofd. Deze zijn Conurus aureus, van Brazilië, die 

de erootte van een lijster heeft, en Conurus Pelzii, van 

Mexico, die een weinie kleiner is. 

Anderen zijn op de onderdeelen, behalve den 

achterbuik, erijs van kleur. Hiertoe behoort Coxurus 

monachus of >murinus.” van Brazilië, die de erootte van 

een lijster en een wit voorhoofd heeft. — Couurus calila 

heeft met deze soort veel overeenkomst, maar hij is 

een wemig kleiner, — Nog kleiner is Couurus aguvarva 
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Chili, bovendien 

grijsbruinen bovenkop. 

van en zeer kennelijk aan zijn 

Bij eenigen zijn de vleugels met geel versierd. — Dit 

zijn onder anderen Couurus virescens, van de grootte 

van een spreeuw, en die de groote vleugeldekvederen 

citroengeel en de binnenste kleine slagpennen geelachtig 

wit heeft. — Verder Couurus callipterus, van Bogota, 

die slechts de buitenste groote vleugeldekvederen geel, 

maar eenen bruinrooden staart heeft, — Eindelijk 

Conurus twipara, van de grootte van eenen leeuwerik, 

met den staart korter dan de romp, en de buitenste 

groote vleugeldekvederen oranje. 

Bij sommigen hebben de vederen van de keel en 

Hiertoe 

cyanopterus, van omstreeks drie vierden voet lengte. 

den kop lichte zoomen. behoort Conurus 

Zijn staart, eene buikvlek en de onder-dekvederen 

van den staart zijn bruinrood: de oorstreek is 

witachtig, het voorhoofd blaauwachtie, en de slagpennen 

zijn blaauw. — Met deze soort zeer verwant, maar 

kleiner, is Conurus leucotis. 

Conurus mitratus, van Brazilië, heeft den staart korter 

dan de romp, en de fraaie groene kleur van zijn 

vederkleed wordt bij het mannetje op den bovenkop 

vervangen door eene hoogroode kleur. Hij heeft de 

grootte van een lijster, 

Men heeft eindelijk soorten die miet grooter zijn 

dan eene veldmusch, wier staart tamelijk kort, maar 

afeerond, en wier groen vederkleed met blaauw 

afgebroken is. — De meest algemeen bekende van 

deze is Conurus passerinus, die de stuit en de 

slaepennen der tweede orde kobaltblaauw heeft. 

DE KAKATOE'S. CACATUA. 

De kakatoe’s zijn papegaaisoorten uit den oostelijken 

Indischen Archipel en Australië, die, op weinige 

uitzonderingen na, gekuifd zijn, en wier vederkleed 

meestal bij sommigen wit. bij anderen zwart is, 

terwijl beide kleuren hier en daar door rood of geel 

afgebroken worden. Sonumigen bereiken de grootte 

van een raaf, en de kleinste soort evenaart een 

lijster. Zij komen miet westelijk van de Philippijusche 

eilanden, Celebes en Sumbawa. voor. 

Eenige witte kakatoes hebben breede, platte. 

achterover hangende kuifvederen. — De gewone soort. 

Cacatua cristata, bewoont Ternate, Halmahera en 

Batjan. Zij heeft de grootte van een kraai, is geheel 

wit, en slechts de ondervlakte der staartpennen trekt 

in het geel. Cacatua rubrieristata, ook »Molucecensis”® 

en »rosacea’’ genoemd, en van Ceram afkomstig, Is 

grooter: het wit trekt in het geelachtig rosé, en de 

achterste kuifvederen zijn bloedrood. — Kene klemere 

soort van de Philippijnsche elanden, Cacalua minor 

heeft 

onder-dekvederen van haren staart zijn eht bloedrood. — 

of »Philippinarum,” eene kleine kuif en de 

Aan deze sluit zich aan Cacatua sanguinea, van Australië, 

die echter slechts een weimie rood aan de wangen 



en eenen lichten bek heeft. — Tot deze groep behoort 

ook Cacatua Goffini, bij welken het wit van de 

vederen van kop en hals en vooral van die van de 

kuif naar haren wortel in het roséroode trekt. Deze 

soort komt waarschijnlijk van de Papoe-eilanden. 

Bij andere witte kakatoe's zijn de kuifvederen 

gootvormieg en tegen haar einde naar voren gekruld. 

De bek is, behalve bij den _Leadbeater-kakatoe, 

zwart. — De gewone soort van Australië, Cacatua 

galerita, die nagenoeg zoo groot is als een raaf, 

heeft, zooals verscheidene anderen, eene citroengele 

kuif. Deze soort wordt in Tasmanië en geheel Australië, 

met uitzondering van het westelijk gedeelte, aangetroffen. 

Zij voedt zich met zaden, groenten, noten, knollen en 

bollen van planten, zelfs met eene soort van champignons, 

en _brenet aan de velden, vooral de mais-velden 

veel madeel toe. Men vindt in hare vleezige maag 

ook steentjes. Zij vereenigt zich tot buitengewoon 

groote vlugten, die, hetzij bij het eten, hetzij bij het 

rusten op de boomen, de lucht van een geweldig 

en oorverdoovend geschreeuw doen 
9 

weêrgalmen. Het 

wijfje legt hare witte eijeren in de holen van 

boomen en rotsen. In het laatste geval broeden zij 

dikwijls gezellig en zelfs in eene groote menigte op de 

klippen. — De plaats van dezen grooten kakatoe wordt 

in Nieuw-Guinea en op de Aroe-eilanden vervangen 

Triton, 

onderscheidt, dat hij een weinig kleiner is, terwijl hij 

door _Cacatua die zich slechts daardoor 

daarentegen eenen zwaarderen snavel heeft. — Cacalua 

macrolopha of _»Eleonorae,” van de Papoe-eilanden. 

gelijkt op de C. galerita, maar hij bereikt niet eens 

de erootte van een kraai. — Cacatua luteo-cristata 

of »aequatorialis”, van de grootte eener woudduif, 

en met eene citroengele kuif, heeft ook de wangen 

geelachtig. Hij werd op Celebes, de Papoe-eilanden 

en in Nieuw-Guinea aangetroffen. — De Aleine witle 

Kakatoe, Cacatua sulphurea, heeft de kleuren van Cac. 

galerita; maar zijn ligchaam is naauwelijks zoo groot 

als dat van eene duif. Hij wordt op de eilanden 

Flores, Lombok, Sumbawa en Timor aangetroffen; 

maar de voorwerpen van laatstgenoemd groot eiland 

schijnen eenen kleineren bek te hebben. — Bij eene 

witte soort, Cacatua citrino-cristata, die de erootte 

van eene _woudduif heeft, is de kuif oranjekleurie. 

Zij komt waarschijnlijk van de Papoe-eilanden. — 

alle 

heeft den kop, hals en de onderdeelen grootendeels 

Cacatua Leadbeateri, de fraaiste van soorten, 

rosékleurie. en hare kuif, slechts aan het einde wit, 

is _ rood met eenen breeden. gelen dwarsband. 

Overigens is het vederkleed wit. Zij heeft nagenoeg 

de erootte van een kraai. en bewoont Zuid-Australië, 

waar zij zieh in de bosschen langs de oevers der 

rivieren ophoudt. Men treft haar vooral op hooge 

eucalyptus-boomen aan. De kuststreken schijnt zij 

niet te bezoeken. Hare stem is klagend en minder 

vuw dan die van Cacata galerita. Zij wordt thans 

in _genoegzamen getale levend naar Europa gebragt, 

om in de meeste diergaarden aanwezig te kunnen 

zijn. Hare 

De 

prosea’”” genoemd, is mede eene zeer fraai gekleurde 

Zij heeft 

hangende kuif. De hoofdkleur van het vederkleed is 

stem is eenigzins klagend. 

rosé Kakatoe, Cacatua roseicapilla, ook »eos” 

en 

soort. de erootte eener duif en eene 

een licht grijs; maar de wangen, de nek, de keel. 

de borst en voorbuik zijn donker rosérood, terwijl 

de bovenkop licht rosékleurig is. Deze fraaije soort 

wordt in de binnenlanden van Australië aangetroffen. 

Zij houdt zich aan bepaalde plaatsen in het lage land op. 

en voedt zich voornamelijk met saprijke zoutplanten 

(salsolae). Men ziet ze dikwijls tot groote zwermen 

vereenigd, die allerlei zwenkingen in het vliegen 

maken, zoodat men afwisselend het grijs der 

bovendeelen en het rosé der onderdeelen te zien 

krijet, hetgeen voor den toeschouwer een treffend 

schouwspel oplevert, en bij elken bewoner dezer 

landen bekend is. Somtijds verhuist zij ook tot op 

groote afstanden. Het wijfje leet hare 3 witte eijeren 

in boomholen. De jongen zijn in den beginne met 

lange, witte donsvederen bedekt; de eigenlijke vederen 

vertoonen echter dadelijk, wanneer zij te voorschijn 

komen, de kleuren die den ouden vogel kenmerken. 

Ook bij deze soort is er evenmin als bij de overige 

licht gekleurde kakatoes eenig uiterlijk onderscheid 

tusschen beide seksen. 

Jij eene witte soort van Australië, Cacatua tenuirostris. 

ook »nasiea” genoemd, is de bovensnavel zeer verlengd 

en veel slanker dan gewoonlijk. Zij is ook zeer 

kennelijk, doordien de kuif ontbreekt. In grootte 

evenaart zij ongeveer eene woudduif. Haar vederkleed 

is wit, hetgeen echter op de teugels en den wortel 

der _kop- en halsvederen door eene hecht bloedroode 

tint afgebroken wordt. Zij bewoont Zuid-Australië 

en Nieuw-Zuid-Wales, waar zij in groote zwermen 

aangetroffen wordt. Zij brengt den meesten tijd op 

den grond door, en graaft aldaar haar voedsel, hetgeen 

in de knollen van orchideën en andere planten bestaat, 

Zij leest 

ook de granen op, en brengt derhalve aan de pas 

met haren langen snavel uit den erond. 

gezaaide graanvelden groot nadeel toe. Zij vliegt zeer 

schielijk. Hare bewegingen op den grond zijn huppelend, 

maar rustiger dan die van Cac. galerita. Het wijfje 

leet hare 2 witte eieren op den molm der holen 

van groote gomboomen. 

Helm-hakaltoe, 

kuifvederen gekronkeld en uit losse draden gevormd, 

Bij den Cacatua galeala, zijn de 

en het mannetje heeft eenen rooden kop. terwijl de 

hoofdkleur der overige vederen, een donker zwartachtie 

grijs. het geheele vederkleed van het wijfje mmnmeemt. 

Deze vogel heeft ongeveer de erootte eener woudduif. 

Hij wordt in Zuid-Australië, het noordelijk gedeelte 

van Tasmanië en op de eilanden der straat Bass 

aangetroffen, en houdt zich in hooge eucalyptus-boomen 

op. van welker zaad hij zich voedt. 
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De Helm-kakatoe. Cacatua galcata. 

De Parkiet-hakatoe, Cacatua Novrae-Hollandiae. dien 

men, onder den naam van »Calopsitta” of »Nymphieus,” 

tot een eigen geslacht heeft verheven. is een vogel 

van de grootte van een lijster, wiens staart echter den 

romp in lengte overtreft, terwijl het middelste paar 

Hi 
heeft eene, wit smalle, naar voren omgekrulde vederen 

staartpennen bovendien nog meer verlened is. 

De hoofdkleur van het vederkleed is 

het de 

wangen door geel vervangen wordt. Hij heeft eene 

gevormde kuuf. 

grijs, hetgeen op voorhoofd, kuif en de 

roode oorvlek; de vleugels zijn langs het midden wit. 

Bij het wijfje zijn de zijdelingsche staartpennen van 

bruine dwarsbanden voorzien. De parkiet-kakatoe 

broedt in de binnenslands gelevene streken van 

Australië, en bezoekt de kuststreken slechts na den 

broedtijd. Hij verschijnt alsdan in zoo groote vlueten, 

dat de grond somtijds, tot op groote afstanden, geheel 

met deze vogels bedekt is. Hij is miet schuw, en 

daar zijn vleesch voortreflelijk van smaak is, wordt 

hij veel vervolgd en in menigte, ten gebruike voor de 

tafel. geschoten. Hij houdt zich voornamelijk op den 

grond op, en voedt zich nagenoeg uitsluitend met het 

zaad der verschillende erassoorten. Zijne vlugt is 

gelijkmatig en gemakkelijk. Wanneer hij van den 

grond opgejaagd wordt, zet hij zich meestal op dorre 

takken, en bhjft dikwerf lang op de gekozene plaats 

zitten. 

De RAAF-KAKATOE'S, die men onder den eigenen 

DCALYPTORHYNCHUS” heeft geslachtsnaam van 

afgezonderd, zijn groote soorten met eene kleime 

hangende kuif, en eenen staart die omstreeks even 

lang is als het overig ligchaam, en wieus pennen, 

behalve de middelste, van eenen zeer breeden lichten 

De 

Deze vogels worden in 

dwarsband voorzien zijn. hoofdkleur van hun 

vederkleed is _brumzwart. 

Australië aangetroffen, maar welliet behoort tot dit 

ondergeslacht eene, tot heden slechts uit de verhalen 

der inboorlingen van Nieuw-Guinea bekende soort. 

die mog veel grooter moet zijn dan de overige 

raaf-kakatoe’s, eenen langen _ puntigen _ staart 

hebben en de binnenlanden van de westkust van 

Nieuw-Guinea bewonen zou. De raaf-kakatoe’s leven in 

bosschen, waar zij zich vooral met de zaden der 

banksta- en casuarina-boomen voeden: intusschen eten 

zij ook rupsen, die zij uit het hout der boomtakken 

halen. 

Bij eemige soorten is de staartband rood en wel 

bij de mannetjes eenkleurig, bij de wijfjes daarentegen 

dezer. door zwarte dwarsstrepen afgebroken. Eene 

Calyplorhynehus Banksii, heeft de grootte van een 

raaf, maar wijl haar staart langer is, zoo bedraagt 

hare geheele lengte nagenoer twee voet. Het mannetje 

heeft eenen zwarten bek; bij het wijfje is dit gedeelte 

daarentegen wit, en de kleme vederen van haar 

kleed zijn met geelachtige vlekken gespikkeld. Deze 

soort wordt in Nieuw-Zuid-Wales aangetroffen. en 

zwerft zelfs de bosehjes in de nabijheid der steden 

door, ten einde haar voedsel te gaan opzoeken. Zij 

is overigens achterdochtig, schuw, en wordt niet, gelijk 

de witte kakatoe's, in groote vlueten, maar slechts 

tot S stuks 

bij elkaar, aangetroffen. Zij verheft zich miet hoor iu 

paarsgewijze of in kleine familiën van 4 

de Imcht, en vliegt gewoonlijk langs de toppen der 

boomen, begeeft zich echter somtijds op verscheidene 

dagreizen afstand naar andere plaatsen. Men vindt 

tot 

houtmolm in de holen van eroote casuarina-boomen.— 

de witte eijeren van dezen vogel op 

Volgens Gould wordt de plaats van dezen vogel in 

West-Australië vervangen door eene kleinere bijsoort. 

door hem »Calyptorhynchus naso” genoemd. — Noe 

kleiner, maar met eenen zeer zwaren snavel. is 

Calyptlorhynehus maecrorhynehus, van de noordkust van 

Australië. Hij overtreft een kraai weinige in grootte: 

de kop en de vleugeldekvederen zijn van geelachtige 

stippen voorzien, de vederen der onderdeelen hebben 

geelachtige zoomen, en de dwarse strepen van den 

staartband zijn gedeeltelijk in vlekken opgelost. — 

Calyptorhynchus Leachiù of »Solandri’, de kleinste van 

alle raaf-kakatoe’s, die echter nagenoeg een kraai 

in grootte evenaart, heeft eenen sterker gewelfden. 

sterker zamengedrukten snavel dan de 

De 

trekt in het bruine, en men ontwaart, bij sommige 

maar ook 

overige soorten. kleur van zijnen kop en hals 

voorwerpen, gele vlekken aan de zijden van den kop. Deze 

soort bewoont Zuid-Australië en Nieuw-Zuid-Wales. 

Zij houdt zich bijna uitsluitend op de casuarina’s op. 

en voedt zich met de zaden van deze boomen als ook 

met die van de banksia’s. Hare vlugt 1s zwaarvallie; en 

wanneer zij zich naar plaatsen op een halfuur of een uur 

afstand gelegen wil begeven, klimt zij eerst hoog in de 

lucht. Deze vogels zijn minder schuw en wantrouwend 

dan de erootere soorten, en kunnen derhalve ook 

met minder moeite verkregen worden; te meer, daar 

men een gedood of aangeschoten heeft, zoodra er 



zijne overgeblevene makkers zich op de nabijstaande 

boomen zetten en achtereenvolgens nedergeveld kunnen 

worden. 

De overige soorten hebben eenen gelen of witachtigen 

staartband, die somtijds met zwart gespikkeld, maar 

miet verschillend is naar de sekse. Bovendien zijn zij 

gekenmerkt door eene gele oorvlek. — De erootste 

soort van deze kleine onderafdeeling is Calyplorhynehus 

Junereus. Zij heeft de grootte van een raaf, en de 

gele staartband is bij het wijfje van zwarte spatten 

en dwarse golvende lijnen voorzien. Zij bewoont 

het zuidoostelijk gedeelte van Australië, is echter niet 

menigvuldig:; zij leeft in den broedtijd paarsgewijze en 

na afloop van dezen tijd in kleine familiën van 4 tot 

S stuks. Zij houdt zich op boomen op, voedt zich 

vooral met de zaden van banksia’s, maar eet ook 

rupsen en andere maskers van insekten. Hare stem 

is, zoo als die der overige soorten, klagend en bevend, 

en ook deze vogels kunnen gemakkelijk gedood 

worden, daar zij, gelijk de kleinere soort, de gewoonte 

hebben, zich bij hunne gedoode of 

te 

witte eijeren op houtmolm in de holen der takken van 

aangeschoten 
D kameraden verzamelen. Het wijfje leet hare 2 

gom-boomen. — Eene kleinere soort, Calyplorhynehus 

Zuid-Australië, heeft den 

zwavelgeel, 

vanthotlus, van Tasmanië en 

staartband eenkleurig zonder zwarte 

vlekken of strepen. Zij houdt zich, zonder echter op 

de hooge gebergten te komen, in bergachtige, met 

diet woud bedekte streken op, en bezoekt daarentegen, 

in den regentijd, de vlakke streken, waar men haar 

paarsgewijze of in kleine gezelschappen van 10 tot 

12 stuks ontmoet. Zij voedt zich voornamelijk met 

groote rupsen of poppen van vlinders, die zij uit 

het hout 

kleine takken met haren bek als het ware afsnijdt, 

der _egom-boomen haalt, waarbij zij de 

zware takken hakt. 

of 

banksia-boomen in hare maag. Zij leet 2 tot 4 eijeren 

terwijl zij im de 

somtijds 

groote gaten 

vindt men ook beziën zaden _ van 

op molm in boomholten, die zich somtijds op eene 

hooete van 100 voet van den grond bevinden. — 

In West-Australië wordt de plaats van de voorgaande 

soort vervangen door eenen vogel, die slechts door 

eenen witten, in plaats van gelen, staartband schijnt 

af te wijken. Gould heeft hem onder den naam van 

»Calvptorhynchus Baudi’ afgezonderd. Yl 8 $ 

Men noemt ZWARTE KAKATOE)S, MICROGLOSSUS, 

eenige groote soorten, uit Nieuw-Guinea en de 

omhiegende eilanden, die de volgende. kenmerken 

aanbieden. _ Haar snavel is buitengewoon groot, 

zijdelings zaamged rukt, en de bovenkaak tot eene scherpe 

puut verlengd. Zij hebben naakte, roode wangen en 

eene zeer groote, uit lange, maar zeer smalle vederen 

De 

romp in lengte, en hare tong, ofschoon vleezig, 1s 

gevormde kuif, staart evenaart ongeveer den 

klein, van voren afgeplat en van eene hoornplaat 

voorzien. De bek is zwart en het vederkleed 

leikleurie. — De eroote soort, Microglossus aterrimus, 

84 

werd op Nieuw-Guinea aangetroflen. — De kleinste 

soort, Mieroglossus Alecto, komt waarschijnlijk van 

een der Papoe-eilanden, en heeft de grootte van 

een kraai. — De voorwerpen van de Aroe-eilanden 

het voornoemde heide houden midden tusschen 

soorten. 

De groote zwarte Kakatoe. Microglossus aterrimus. 

De NEsTORS, NESTOR, die zich het meest natuurlijk 

aan de kakatoe's aansluiten, doen door hunne gestalte 

in het aleemeen. hunnen middelmatigen, slechts weinig 

afseronden staart en het gebrek eener kuif, aan de 

Hun 

evenredieheid tamelijk klein. en de vederen van den 

eigenlijke _papegaaijen denken. kop is naar 

bovenkop zijn nagenoeg niet verlengd. Zij worden 

op Nieuw-Zeeland, de Norfolkeroep en de zuidelijke 

Papoe-eilanden aangetroffen. 

De gewone Nestor, Nestor meridionalis of »hypopolius.” 

De 

hoofdkleur van zijn vederkleed is een vaal purperbruin, 

evenaart in grootte nagenoeg een kraai. 

met groemachtigen weêrschijn: maar de bovenkop is 

arijsachtig en de buik rood. Hij wordt in Nieuw-Zeeland 

aangetroffen. — Men heeft in Nieuw-Zeeland nog andere 

soorten, te weten: Nestor Esslingit, die eenen geelachtigen 

buik heeft, en eene erootere, Neetor wotabilis, die op 

het 

waargenomen 

middelste eiland der voornoemde groote eroep 

Noe 

uitgeroeide soort, de Langbek-Nestor, Nestor productus, 

werd. thans — eene andere, 

die een weinig kleiner was dan de gewone soort, 

had 

buik en stuit lichtrood en de borst stroogeel. 

den bovensnavel gerekt en verlened, de keel, 

Deze 

merkwaardige vogel, eerst sedert omstreeks 30 jaren 

bekend, schijnt tot Philipp's-ciland beperkt geweest 



te zijn, niettegenstaande dit eilandje maar anderhalf 

uur in omtrek heeft, en slechts op gelijken afstand 

liet het 

hij niet bekend schijnt te zijn. De zeer geringe 

van veel _erootere Norfolk-eiland, waar 

uitgestrektheid van zijne woonplaats en _ zijne 

makheid waren oorzaak, dat de geheele soort in 

weinige jaren volkomen uitgeroeid werd, en het kleine 

getal opgezette voorwerpen, in de verzamelingen 

bewaard, als de eenige overblijfselen van dezen vogel 

moeten beschouwd worden. Hij hield zich op rotsen 

en de hoogste boomen van het eilandje op, en was 

zoo mak, dat hij niet slechts zonder veel moeite 

geschoten, maar ook in strikken kon gevangen 

worden. Zijne tong, op de onderzijde met eene 

hoornachtige plaat bekleed, diende hem om zijn voedsel, 

uit de 

hibiscus-soort, uit te zuigen. Men verhaalt. dat het 

den honig witte _ bloemen van eene 

wijfje hare 4 witte eijeren in boombholen legde, Een 

voorwerp, in den gevangen staat waargenomen, maar 

miet in eene kooi opg sloten, hep, op de wijze der 

kraaivogels, op den grond, en at voornamelijk gaarne 

salade-bladen en andere saprijke planten, vruchten, 

room en boter, Zijn stemgeluid was ruw, kwakend, 

zeer onharmonisch en somtijds op het blaffen van 

honden gelijkende. 

De Langbek-Nestor. Nestor productus, 

Eene in hare kleuren afwijkende, zeer zeldzame 

soort is de Papoe- Nestor, Nestor Pecguetii, ook »fuleidus” 

genoemd, en door de natuurkundigen, zeer ten onregte. 

onder een bijzonder geslacht, »Dasyptilus” benaamd, 

gebragt. Deze vogel, waarvan slechts eenige voorwerpen 

grootte van een kraai. bekend zijn, heeft de en 

zeer smalle, harde en lansvormige kopvederen. Zijn 

vederkleed is zwart, maar het middelgedeelte der 

vleugels, de buik, de achterste der boven-dekvederen 

van den staart en, zoo als het schijnt, somtijds ook 

de staartpennen, zijn rood. Men is tot heden in 

het 

van dezen vogel, waarvan in het afgeloopen jaar 

onzekerheid geweest omtrent ware vaderland 

op verschillende tijden twee voorwerpen, volgens 

het zeggen der scheepslieden, te Salvatty, een 

der _Papoe-eilanden, gevangen, door Nederlandsche 

ambtenaren verkregen werden. 

DE STOEKAN Ss 

RHAMPHASTUS. 

Men 

gemakkelijk onderscheiden door hun buitengewoon 

kan de Toekan’s van alle overige klimvoeels 

grooten, en, even als bij de neushoornvogels, inwendig 

hollen bek. Zij zijn bovendien op eene geheel bijzondere 

wijze gekenmerkt doordien hunne tamelijk verlengde, 

hoornachtige tong aan weerszijde voorzien is van 

eene rij puntige en naar voren gerigte aanhangsels. 

waardoor zij aan eene veder doet denken. 

Deze vogels, die witslutend. maar memigvuldie. in 

het heete Amerika aangetroffen worden, zijn veelal 

met fraaije kleuren versierd. Sommigen bereiken de 

grootte van een kraai, anderen zijn nagenoeg even 

klein als een lijster, De huid om de oogen is naakt 

en veelal fraar gekleurd. Hunne vleugels zijn kort 

en afgerond. De staart. uit 10 pennen zamengesteld. 

Is somtijds korter dan de romp, somtijds even lang 

of langer, en wigvormig. Men neemt in de kleuren 

geen of wemig verschil tusschen de beide seksen 

waar, maar het vederkleed der jongen is meestal 

minder fraai dan dat der ouden. 

De toekan’s vormen een in zich afgesloten geslacht, 

dat te heeft 

waargenomen, die den overgang vormen tot andere 

is zeggen. men nog geene soorten 

geslachten van vogels. Zij hebben ook allen nagenoeg 

eene gelijke leefwijze. Zij houden zich namelijk in 

bosschen op, waar men hen op de hooge boomen 

aantreft. Zij klimmen niet, maar levendig en onrustig 

van aard, springen zij veel in het rond en klappen 

daarbij, even als de eksters, den staart op en neder. In 

de rust laten zij hem daarentegen hangen, of rigten 

hem zoo in de hoogte, dat hij nagenoeg op den rug 

te 

stooten, en zij strekken daarbij den hals en den kop 

komt liegen. Hunne vluet is golvende en met 

reet uit. Zij voeden zich in den vrijen staat met 

dat 

ook de knoppen van boomen, en insekten eten. de 

allerlei vruchten. Intusschen beweert men zij 

eijeren en jonge vogels uit de nesten rooven, en oude 

vogels en visschen vangen. Dat zij in den gevangen 

staat tot 

had men zelfs im Europa gelegenheid waar te nemen. 

al deze soorten van voedsel zich nemen 



Zij hebben alsdan, even als sonumige andere vogels, 
« ’ T E: 

b.v. de aalscholvers en de slanghalsvogels, de 

gewoonte hunnen buit in de hoogte te werpen en 

wederom zoodanig op te vangen, dat hij in de keel 

Men 

men slechts 2 in getale zeet te zijn, in boomholen. 

nedervalt. vindt hunne witte eijeren, die 

Men gebruikt de fraai gekleurde vederen van deze 

vogels, om er allerlei sieraden van te maken, en 

hun vleesch wordt door de Indianen met graagte 

gegeten. Zij verzamelen zich, onder geweldig geschreeuw 

en allerlei gebaren, om den jager, die een hunner 

aangeschoten of gevangen heeft. 

De toekan’s, die ook onder den naam van »pepereters” 

bekend zijn, vermits zij zich onder anderen ook van 

de vrucht van eene soort van laurier, piment-peper 

genoemd, voeden, worden slechts in zeer gering 

getal levend voor onze diergaarden aangevoerd, 

niettegenstaande zij de gevangenschap, ten minste 

eenen geruimen tijd, goed schijnen te verdragen. 

Er zijn meer dan 40 soorten van dit geslacht 

bekend, en deze kunnen in twee onderafdeelinsen 

gebragt worden, te weten die der eigenlijke Toekan’s 

en die der Arassarts. 

De EIGENLIJKE TOEKANS, alzoo genoemd naar 

hunnen bandnaam in Brazilië, zijn gekenmerkt door 

hunnen bek, die zeer eroot en dikker is dan het 

voorhoofd; door hunnen middelmatigen, aan zijn 

einde resten of slechts weinige afveronden staart, en 

door hunne neusgaten, die aan den wortel des 

bovensnavels, achter zijnen uitstekenden vand verborgen, 

en van een vlies omgeven zijn. Zij hebben eenen 

grooten, naakten oogkring, hunne keel is fraai geel 

of wit van kleur, en de hoofdkleur van hun vederkleed 

zwart. 

De erootste van allen is de Zoko, Rhamphastus loco, 

die in Brazihë en ook im Suriname aangetroffen 

wordt, en zeer kennelijk is aan zijnen buitengewoon 

grooten, van boven scherpen snavel, wiens lenete 

die der vleugels evenaart, en wiens oranjeroode 

kleur van voren aan den bovensnavel door eene 

groote, eironde, zwarte vlek afgebroken wordt. Zijn 

vederkleed is zwart, maar de onder-dekvederen van 

den staart Zijn rood, de boven-dekvederen en de keel 

met de zijden van den kop wit, hetgeen bij den krop 

in het oranjerood trekt. Deze voeel houdt in grootte 

het 

Brazilië is hij onder de namen van »Toco” of »Tucan 

midden tusschen een raaf en een kraai. Im 

grande” bekend. Hij komt zuidelijk tot Paraguay 

voor, behoort echter geenszins onder de gewone 

soorten, en is voorziegtie en schuw van aard. Voleens 

schomburgk voedt hij zich im Guvana voornamelijk 

met de vruchten der verschillende soorten van 

capsieum of de zoogenaamde Spaansche peper, 

weshalve men hem ook den naam van peper-eter 

gegeven heeft, — Eene andere soort met eene witte 

keel, Rhamphastus _erythrorhynchus, die in Guvana 

waargenomen werd, evenaart in grootte ongeveer 

de toko. 

sovendien zijn de boven-dekvederen van den staart 

een kraai, en is derhalve kleimer dan 

geel, in plaats van wit; het wit der keel is van 

achteren door eenen hoogrooden band afgezet, en 

de bek is korter dan de vleugels, in het leven rood, 

maar aan zijnen grond van eenen witachtigen, aan 

beide einden door zwart omzoomden band voorzien. — 

Rhamphastus vitellinus heeft de kleur en grootte van 

den Ariël, maar zijn bek is aan den wortel blaauw 

en de keel, zoo als bij de voorgaande soorten, wit. 

De soorten met eene gele keel zijn talrijker dan 

degenen die de keel wit hebben. — Eene dezer, de 

Tocard, Rhamphastus NSwainsonii, van Mexico en de 

omliggende landen, is nagenoeg even groot als de toko, 

maar zijn bek is korter en zwart, met uitzondering 

van het boven- en eindgedeelte des bovensnavels, die 

geelachtig zijn. De kleuren van het vederkleed wijken 

slechts van die van den toko af‚ doordien de wangen 

en keel geel zijn en laatstgenoemde van achteren met 

rood afgezet is. — Rhamphastus Ariël, wt Brazilië, is 

een weinig klemer dan een kraai; de bek heeft de 

helft van de lengte der vleugels en is zwart. met 

eenen in het leven gelen wortelband; de zijden van 

den kop, de keel en krop zijn roodachtig geel, met 

eenen hehtegelen zoom lanes den achterrand aan den 

krop, de borst en staartdekvederen zijn rood. Deze 

soort is in de bosschen lanes de kust van Brazilië 

vrij algemeen en menigvuldiger verspreid dan eenige 

andere, niettegenstaande de veelvuldige vervolgingen, 

van de Brazilianen vermits die zij ondereaat, 

haar vleesch een zeer aangenaam voedsel oplevert 

en de fraai gele keel tot allerlei sieraad gebruikt 

wordt. — Eene andere soort, Rhamphastus discolor, 

die de erootte van een kraai bereikt, heeft eenen 

groenen, aan den grond met zwart gezoomden snavel, 

wiens lenete slechts de helft van die der vleugels 

bedraagt: de zijden van den kop, de keel en wangen 

zijn licht citroengeel, hetgeen echter dwars over het 

midden der keel in het ovanjekleurige overgaat; de 

borst, voorbuik en de dekvederen van den staart zijn 

rood. Dit 

gelegen streken van Brazilië, waar men hare ratelende 

is de gewone soort in de binnenlands 

stem dikwijls verneemt. Oude vogels kunnen niet 

getemd worden; daarentegen kan men de jongen 

gemakkelijk groot brengen, en eten zij het liefst 

gekookte aardappels of mantoc-wortels. 

Men 

PTEROGLOSSUS, de 

zondert, onder den maam van ARASSARL, 

soorten af met eenen 

meer wiggevormig verlengden staart en vrije neusgaten. 

Zij zijn doorgaans kleiner dan de Toekan’s, ranker 

van gestalte, en haar snavel is minder hoog. 

Eene der gewoonste en grootste soorten, de gewone 

drassari, Pleroglossus arassart, bereikt nagenoeg een 

en een halven voet lengte, en haar snavel is gerekt 

en even lang als de vleugels, De bovensnavel is 

seelwit, maar zwart langs zijnen rug, de ondersnavel Ka 

zwart. De hoofdkleur van het vederkleed is zwarteroen: 

min of 



maar de onderdeelen van den hals naar achteren zijn 

geelachtie, de stuit en een breede band over den 

voorbuik rood. Deze vogel wordt algemeen in Guyana 

Men 

paarsgewijze waar, op hooge boomen rustig zittende, 

en Brazilië aangetroffen. 

terwijl hij van tijd tof tijd zijn stemgeluid doet 

hooren, hetgeen als de woorden »koelih, koelih” 

klinkt. Wanneer deze vogels zich vereenigen, zijn er 

zelden meer dam 5 tot 6 bijeen. Zij zijn niet schuw. 

en hun wezen doet aan dat van den ekster denken. 

Gelijk deze. vliegen zij met rukken, klappen dikwijls 

met den staart, en vervolgen roofvogels, vooral uilen, 

een gedurig geschreeuw. — onder Pteroglossus 

pluricinetus, van Peru, Venezuela en omliggende 

landen, heeft in het algemeen veel overeenkomst met 

den gewonen arassari: maar de roode kleur van den 

buikband is met zwart afgebroken, en men ontwaart. 

dwars over den krop, eenen tweeden, geheel 

zwarten band. 

Bij den kleineren P/erogtlossus viridis. van Guvana. 

zijn de gele onderdeelen geheel van banden ontbloot. 

en de rug van den bovenbek is wasgeel. 

Sommige soorten hebben een nagenoeg geheel sroen 

vederkleed. Onder deze behoort Peroglossus sulcatus, 

uit Nieuw Grenada: deze heeft een donkerrooden bek, 

van eene diepe overlangsche vore voorzien. — bij eene 

andere, Pieroglossus albivilla, zijn de stuit en het einde der 

staartpennen bruinrood, en de bek is rood, maar aan 

den gerond met wit gezoomd. — Preroglossus prasinus, 

van Mexico, is niet grooter dan een groote lijster. 

De 

keel witachtig, en de onder-dekvederen van den staart 

bek is, overlangs. half geel, half zwart, de 

zijn roodbrum. 

Pteroglossus Bailloni, die de plaats der groene soorten 

in het Zuidelijk Brazilië vervangt. heeft nagenoee de 

grootte van een kerkkouw, en de kop is, even als 

de onderdeelen van den vogel, hoog en glanzie 

wasgeel, de overige deelen, behalve de roode stuit, 

zijn olijferoen, en de bek is aan zijn voorgedeelte 

geelgroen. Im zijne zeden stemt hij geheel met den 

gewonen arassari overeen. 

Eene der zwaarste soorten met geheel afwijkende 

kleuren en die nagenoee de erootte van een kraai 

heeft, is Pleroglossus uigrirostris of pmelanorhynchus”, 

Peru bek 

eens de halve 

van en _Nieuw-Grenada. Haar is naar 

evenredigheid kort, en bereikt niet 

lengte der vleugels, Hare kleur is zwart, gelijk die 

De 

zijn wit, de 

der vederen van den bovenkop en uek. keel 

en de zijden van den kop eu hals 

krop, borst en buik blaauwerijs, de onder-dekvederen 

licht 

de slae- en 

van den staart rood, de boven-dekvederen 

citroengeel, de schenkelvederen brum, 

staartpennen zwartgroen, maar laatstgenoemden aan 

het einde bruin, de mantel en de vleugeldekvederen 

purper olijfbruin. 

De merkwaardigste van alle soorten is Pleroglossus 

Beauharnatsit of »uloeomus”’, van den Opper-Maronon. 

neemt hem dikwerf 
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Zij biedt 

vederenvan haren bovenkop tot afgeplatte, hoornachtige, 

het zonderlinge verschijnsel aan. dat de 

gekrulde en glanzig zwarte aanhangsels veranderd zijn. 

Overigens heeft zij de vleugelsen den staart donkergroen. 

den nek en mantel rood, de onderdeelen geel, heteeen 

echter op de borst en den krop met rood afgebroken 

Is, en de vederen van de keel en de zijden van den 

kop smal en geelachtig wit. met eene zwarte vlek 

aan hare punt. 

De Arassari met de Krul-huf. 

Pleroglossus Beauharnatst. 

DAENS EDSEICHE DV ORG RENS 

je) PalaC al 

De Spechtvogels wijken van de overige klim vogels 

voornamelijk af door hunne buitengewoon lange en 

wormvormige tong, die van voren in eene hoornachtige 

punt uitloopt, en in de rust in dier voege kan worden 

teruggetrokken, dat de lange horens van het tongbeen 

aan weerszijde van den schedel im eene kromme 

rieting komen te hegen. Al de tot deze familie 

behoorende vogels hebben eenen resten, min of meer 

beitelvormigen bek, en bij velen, namelijk de spechten, 

zijn de staartpennen puntig, stevig, en dienen bij 

het klimmen. Deze vogels worden in alle werelddeelen 

aangetroffen, behalve in Australië en Polynesië. Ook 

Celebes 

menievuldiee eilanden dezer streken voor te komen. 

Tot 

weten die der Spechten, der Dwergspechten en der 

schijnen zij oostelijk van op geen der 

deze familie behooren drie geslachten. te 

Draaihalzen. 



DAD SIPREIC HNE ENE PSC HUIS: 

hunnen De 

wiegevormieen staart, wiens pennen puntig naar 

Spechten zijn zeer kennelijk aan 

stevige, maar bwgebare 

dit 

boomkruipers plaats heeft. Bij het klimmen, hetgeen 

onderen gekromd en van 

schachten voorzien zijn. gelijk ook bij: de 

echter nooit afwaarts geschiedt, drukken deze 

vogels den staart tegen de boomen aan, en hun 

liechaam verkrijgt hierdoor een aanmerkelijken steun. 

Hun 

al 

bek is stevig, dikwijls met scherpe hoeken, 

den wortel vierkant, maar voren zijdelings 

zamengedrukt en min of meer beitelvormig: zijne 

lengte evenaart veelal die van het overige van den kop. 

Zij hebben middelmatige, afgeronde vleugels, en hunne 

eironde, aan den grond den bek van geplaatste 

neusgaten zijn met stevige vedertjes bedekt. Bij 

eenige soorten ontbreekt de buitenste der achterteenen. 

De 

dezer maskers, die zij met hunne kleverige tong van 

meeste soorten voeden zich met insekten en 

onder de boomschors halen, nadat zij deze of zelfs 

het hout door schielijke krachtige slagen met hunnen 

bek verbrijzeld hebben. Vele soorten verslinden de 

mieren, en gaan deze ook van den erond opvangen: 

anderen eten zelfs zaden en vruchten. Zij houden 

zich bij voorkeur in bosschen op, eenige soorten 

leven echter veel op den grond. Hun stemgeluid is 

en wordt afstanden gehoord, even 

het de 

schielijk opeenvolgende slagen van hunnen bek op 

schel, op verre 

als snorrend geluid, voortgebraet door 

de boomstammen. Men vindt hunne witte, glanziee 

4 eieren, meestal of 5 in getal, op houtmolm in 

boomholen liggen, die zij naar omstandigheid verwijden. 

De spechten zijn standvogels, die echter in het najaar 

dikwerf hunne standplaats verlaten en in het vond 

zwerven. 

Er zijn ongeveer 200 soorten van spechten bekend, 

die echter allen in maaksel en veelal ook in hare 

zeden onderling veel overeenkomst hebben. 

Deze vogels verdragen, wanneer hun een gepast 

voedsel toegediend wordt, den gevangen staat zeer 

goed. Niettemin worden zij nagenoeg nooit in de 

diergaarden aangetroffen, en ook miet uit vreemde 

werelddeelen aangevoerd. 

Men heeft de gewoonte om de onderafdeelingen, 

welke de spechten vormen, volgens de kleur der 

In 

alleen zoogenaamde zwarte, groene en bonte spechten 

soorten te onderscheiden. ons werelddeel komen 

voor, en onder laatstgenoemden bevindt zich eene 

soort, die slechts 3 teenen heeft. 

Onze zwarte Specht, Pieus martius, bereikt anderhalf 

voet lengte en is aanmerkelijk grooter dan alle overige 

uropesche soorten. Hij is zeer kennelijk aan de 

zwarte kleur van zijn vederkleed, die slechts op den 

kop door eene hoogroode tint afgebroken wordt, en 

zelfs deze is bij het mannetje tot den bovenkop. bij 

het wijfje tot het achterhoofd beperkt. Deze groote, 

krachtige en door zijne zwarte kleur zoo zeer in 

het oog vallende vogel houdt zieh bij voorkeur in 

sparrebosschen en bergachtige streken op, wordt 

echter van tijd tot tijd ook in onze grens-provinciën 

aangetroffen. Hij is overigens, ofschoon in gerine 

getal, over een groot gedeelte van het noordelijke 

en gematigde Europa verspreid, en komt in het 

gematigde Azië tot in de Amoer-landen voor. Zijn 

voedsel bestaat in allerlei insekten en dezer maskers, 

en de eijeren zijn naar evenredigheid klein. 

Onze gewone groene Specht, Pieus viridis, bereikt 

De het 

vederkleed is groen; maar de bovenkop en bij het 

ruim eenen voet lengte. hoofdkleur van 

oude mannetje bovendien de kmevels zijn hoogrood. 

Hij is ook door zijn blaauwachtie wit oor gekenmerkt. 

Hij is over het grootste gedeelte van Europa verspreid: 

houdt zich bij voorkeur in de eikenbosschen op: snort 

niet; komt ook miet op het kloppen af, waarmede 

men de meeste andere soorten kan aanlokken; voedt 

zich voornamelijk met mieren of mierenlarven, komt 

derhalve van tijd tot tijd aan den voet der boomen, 

en op den grond, waar hij huppelende, maar veel 

behendie r loopt dan de overige soorten. — De Aleine 

groene Speelt, Pieus canus, heeft in het algemeen veel 

overeenkomst met den gewonen groenen specht; 

maar hij is kleiner; de kop en hals zijn graauw; de 

kmevelvlek is bij beide seksen zwart; het rood van 

den bovenkop is bij het mannetje tot het voorhoofd 

en de kruim beperkt, en het wijfje heeft in het geheel 

geen rood op den kop. Deze soort wordt voornamelijk 

in Zwitserland, Duitschland en Oostelijk Europa 

aangetroffen. — Andere soorten van groene spechten 

treft men in Azië tot Japan en Java aan. 

Van de zoogenaamde bonte spechten is de groote 

bonte Specht, Pieus major, de grootste en gewoonste 

soort van ons werelddeel. Hij heeft de grootte van 

De 

zwart, hetgeen echter op verschillende wijze door 

een lijster. hoofdkleur van het vederkleed is 

wit afgebroken is. De onderdeelen zijn grijsachtig 

geel, de achterbuik en de onder-dekvederen van den 

staart rood. Het oude mannetje heeft den nek rood; 

en bij de jonge voorwerpen van beide seksen is zelfs 

de geheele kruin rood. Deze soort bewoont nagenoeg 

dezelfde streken als de bonte specht. Hij voedt zich 

met insekten en dezer maskers, niet slechts maar 

ook met zaden en boomvruchten, vooral hazelnoten, 

die hij. ten einde ze te verbrijzelen, tusschen de 

boomschors klemt en met zijnen bek openbeitelt. — De 

middelste bonte Specht, Pieus medius, 1s een weinig 

kleiner, en beide seksen hebben den bovenkop, in 

elken leeftijd. rood. Deze vogel is zeldzamer dan de 

groene en groote bonte specht. — De Aleine bone 

Specht van ons werelddeel, Preus minor, is niet grooter 

dan eene musch. — In Azië tot Japan en Java worden 

verscheidene soorten aangetroffen, die aldaar onzen 

kleinen bonten specht vertegenwoordigen. 

Op de gebergten en in het Noorden van Europa wordt 



de drieteenige Specht, Pieus tridactylus, aangetroffen. 

wiens hoofdkleuren, even als bij de bonte spechten. 

zwart en wit zijn, die echter slechts > teenen heeft, 

terwijl de bovenkop bij het oude mannetje bleek goudgeel 

is. Hij houdt zieh voormamelijk in sparrebosschen op. — 

Eene met deze zeer verwante soort, Pieus arcticus. 

bewoont de koude gedeelten van Noord-Amerika. — 

enige Indische drieteenige soorten wijken door de 

kleuren van haar vederkleed af. Onder deze behoort 

Pica figa, van Java. 

heeft 

wamnzienhijk getal, die door hare kleuren min of rueer 

Onder de witheemsche soorten men er eeu 

aan onze bonte spechten doen denken. en van welke 

verscheidene eene aanmerkelijke grootte bereiken. 

De grootste van alle spechten is 

De Ketzer-specht. Diens tmperialis. 

Deze groote soort bereikt nagenoeg 2 voet lengte. 

Het achterhoofd is met eene groote, bij het mannetje 

roode, bij het wijfje zwarte kuif versierd. De bek is 

wit, de hoofdkleur van het vederkleed zwart, op den 

rug en de kleine slagpennen door wit afgebroken. 

In Noord-Amerika treft men eene andere, omstreeks 

Pieus principalis, 

bek, 

nagenoeg gelijk gekleurd vederkleed heeft ; maar men 

een vierde kleimmere soort. aan. 

die eveneens eenen witten eene kuif en een 

ontwaart aan weêrszijde van den hals eene witte 

streep. en de kwf van het mannetje is slechts 

van achteren rood. Deze eroote soort houdt zich 

voornamelijk in mastbosschen op. 

De grootste soort van Java, Peus leucogaster, is 

zwart, maar zij heeft eenen geelachtig witten buik, 

eenen rooden kop, en aan weerszijde van den hals 

eene roode, overlangsche streep. 

Bij eene nagenoeg even groote soort van Java. 

Pieus pulrerulentus, is het zwart van het vederkleed 

als met grijs bestoven, en de keel is vaal okergeel. 

Zij wordt voornamelijk in de valleijen aangetroffen, 

en men kan haar, door haar pikken na te bootsen. 

gemakkelijk tot zich lokken en schieten. 

In het gematigde Noord-Amerika treft men eene 

kleinere soort, Pieus erylhrocephalus, aan, aldaar bij 

elkeen bekend, hetzij wegens hare fraaije kleuren, 

hetzij wegens de schade die zij aan de boomgaarden 

en maisvelden toebrenet. Zij heeft de grootte van een 

lijster. den kop en hals hooe rood, den mantel, de 

voorhelft der vleugels en de staartpennen blaauwz wirt 

en de overige deelen wit. De jongen hebben daarentegen 

den kop. hals en mantel grijs met zwarte vlekken. 

Deze vogel voedt zieh in den broedtijd met insekten ; 

maar na dezen tijd vereenigt hij zich troepsgewijze 

in de boomgaarden en maïsvelden. en rooft appelen, 

peren, kersen, of de jonge maiskorrels. Met de 

invallende koude begeeft hij zich naar meer zuidelijk 

gelegen streken. om een zwervend leven te leiden, 

en in het voorjaar naar zijne broedplaatsen terug 

te keeren. — Kene even aroote, zwart en witte soort 

rood achterhoofd, Pieus formicivorus, uit met een 

Californië, heeft de gewoonte, gedurende den zomer. 

als het ware, voorraadkamers voor den winter aan 

te leggen. Zij boort tot dit einde gaten in de 

boomstammen, om daarin eikels te verstoppen. Zij 

heeft bovendien de 

boomen uit, voorbijvliegende insekten te vangen. 

gewoonte, van de toppen der 

Eenige Amerikaansche soorten hebben den bek flaauw 

naar onderen gekromd, en een met frauije kleuren 

op eene eigenaardige wijze versierd vederkleed. Eene 

dezer, Pieus auratus, van Brazilië en Guvana, die in 

grootte nagenoeg onzen erooten bonten specht evenaart, 

heeft den bovenkop tot aan den mantel grijs met 

eene bruine nekvlek, de wangen geelachtig rood. 

den rug en de vleugels brum “met zwarte vlekken, 

de borst en den buik hichtgeel met zwarte vlekken, 

en op den krop een breeden, zwarten kraag. Deze 

vogel is zeer schadelijk voor de maïsvelden en 

vruchtboomen. Overigens voedt hij zich met insekten 

en haalt de mieren uit de mierennesten. Zijn 

vleesch wordt gegeten. 

Men heeft in Afrika en Amerika ook soorten die 

zich grootendeels op den grond ophouden. Haar bek 

is veelal flaauw gekromd. Eene dezer. Pieus arator. 

is van onderen witachtig, van boven bruin, met witte 

vlekjes en dwarse streepjes, terwijl de stuit rood is. 

Zij bewoont Zuid-Afrika, en heeft ongeveer de grootte 

van onzen bonten specht. De rotsholen dienen haar 

tot nachtverblijf en slaapplaats. Zij klimt niet, maar 

men ziet haar somtijds op de takken van struiken 

zitten. Intusschen vertoeft zij over dag geregeld op 

de vlakten, waar zij de maskers van torren, die haar 

tot voedsel verstrekken, wit den erond haalt. — De 

gewone grond-specht van Brazilië, 

heeft 

hooggeel, de overige onderdeelen witachtig met zwarte 

Xeus campestris, 

den _bovenkop en de keel zwart, den hals 



ronde vlekjes, de overige bovendeelen grijsbruin met 

witte, dwarse streepjes; de schachten der slagpennen 

zijn geel. Men ontmoet hem vooral in de met 

cactus-soorten bedekte, opene streken; intusschen 

klimt hij ook langs de boomstammen. Hij haalt overigens 

de witte mieren uit hare nesten, en vangt de gewone 

mieren dikwijls op den grond zelf, 

DE DWERGSPECHTEN, PICUMNUS. 

Deze vogeltjes hebben in hun geheel voorkomen 

en in hun maaksel de grootste overeenkomst met 

de spechten, van welke zij intusschen afwijken door 

liunne afgeronde en van gewone schachten voorziene 

Men 

van dwergspechten, van welke de meesten kleiner 

staartpennen. kent ruim een twaalftal soorten 

zijn dan een sijsje. Bij sommige soorten zijn slechts 

3 teenen aanwezig. Zij houden zich in struiken op, waar 

zij. of op omgevallen boomen, hun voedsel zoeken. 

hetgeen uit maskers van insekten bestaat. Men zeet 

dat zij in boomholen nestelen, en witte eijeren leggen. 

Jij worden slechts in het heete Amerika en Oost-Indië 

aangetroffen. Men heeft deze vogels tot nog toe niet 

levend in ons werelddeel eezien. 

Het heete Amerika herberet de meeste soorten en 

4 teenen. deze hebben alle Van de drie soorten der 

Oude Wereld is er daarentegen slechts eene vierteenige 

bekend. — De gewone soort van Amerika is Pieumuus 

minutus. Hare onderdeelen zijn dwars met wit en 

De 

is een bruingrijs, hetgeen echter op den nek in 

zwart gestreept. hoofdkleur der bovendeelen 

ros overgaat en op den bovenkop bij het wijfje 

het 

overlangsche, zwarte vlekken vervangen wordt. Dit 

door zwart, bij mannetje door rood met 

vogeltje wordt ook in Suriname aangetroffen. — De 

eenige vierteenige soort der oude wereld bewoont 

het Himalaya-geberete, en wordt Pieummus innominatus 

genoemd. De kleurverdeeling van haar vederkleed 

doet aan die van Pieummus minutus denken. Zij houdt 

zieh op eene hoogte van 3000 tot 6000 voet, in 

met digte struiken bedekte streken, of bij vochtige 

plaatsen, tusschen doode en omgevallen boomen op. 

waar zij onder de vergaande schors naar insekten 

zoekt. 

Men kent slechts twee drieteenige soorten, en deze 

zijn van Oost-Indië af komstig, en niet gestreept gelijk 

de overige. Men heeft ze onder den eigenen naam 

van »Sosia” afgezonderd. — De eene, Picumnuus abnormis, 

wordt op de Sunda-eilanden aangetroffen. Haar 

vederkleed is olijf kleurig, op de onderdeelen en 

wangen kastanjebruin, en zij heeft eenen zwarten staart. 

Zij houdt zich veelal in het lage hout op, en men 

ziet haar zelden op eroote boomen; maar zij klautert 

als de spechten en pikt aan de schors der stammen. 

Waar voedsel bestaat voornamelijk in de maskers 

van de witte mieren, en zij heeft derhalve een zeer 
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onaangename lucht bij zich. — De tweede soort, 

Pieumnus ochraceus, wordt in Nepaul en het oostelijke 

Himalaya-gebergte tot Arrakan aangetroffen, en wel 

op gelijke hoogte met Picumnus dnnominalus, met 

welke soort zij ook volmaakt in hare levenswijze 

overeenstemt. 

DE DRAAIHALZEN. IYNX. 

Men heeft aan de draaihalzen dezen naam gegeven ten 

gevolge van de gewoonte, die zij hebben, van hunnen 

bals van tijd tot tijd uit te rekken en in het rond 

te draaijen, waarbij zij de vederen van den bovenkop 

oprigten en den staart uitbreiden. Daar zij deze 

zonderlinge gebaren zelfs dan en dikwijls doen, 

wanneer men deu vogel in de hand houdt, zoo 

kunnen zij zeer gemakkelijk worden waargenomen. De 

draaihalzen zijn overigens vogels, die onzen leeuwerik 

in grootte niet veel overtreffen; hunne vederen en 

zelfs de staartpennen zijn tamelijk zacht, en bruin 

of geel gespikkeld, en de bek is een weinig korter 

dan de kop, regt en kegelvormig. 

Het zeer kleine getal soorten, die men van dit 

geslacht kent, worden in Europa, Afrika en het 

vasteland _ van Azië tot Japan aangetroffen. Zij 

houden zich op struiken en lage boomen. het liefst 

langs de boschkanten op, klimmen niet, maar springen 

om hun voedsel te zoeken van tak op tak, en haken 

zich aan de boomschors vast, ten einde de daaronder 

verborgene insekten of maskers voor den dag 

te halen. Zij azen bij voorkeur op mieren en 

mierenpoppen, eten echter in het najaar ook beziën, 

en gaan hun voedsel dikwijls op den grond zoeken. 

Zij vhegen niet schielijk en gewoonlijk langs den 

grond. Zij verraden, voornamelijk in het voorjaar, hunne 

tegenwoordigheid door het schelle doordringende 

geschreeuw, hetwelk zij van tijd tot tijd doen hooren, 

en dat tot op groote afstanden vernomen kan worden. 

Zij maken geen nest, maar het wijfje legt hare 

6 tot 7 witte, rosékleurig doorschijnende eijeren 

op houtmolm in boomholen, en broedt met zooveel 

inspanning, dat zij bij deze bezigheid gemakkelijk 

met de hand kan worden gevangen. 

Onze gewone Draaihals, Iyuv torguilla, wordt im het 

grootste gedeelte van Europa en in het gematigde Azië 

aangetroffen, komt ook in onze grens-provinciën en 

zelfs op sommige plaatsen langs den duinkant voor. 

Men treft hem op plaatsen aan, in welker nabijheid 

de ymieren menigvuldig zijn. Hij houdt zich op de 

lage takken der boomen of in struiken op, en komt 

ook dikwijls op den grond. Hij vliegt steeds laag 

bij den grond, en volet, op den trek, het hefst de 

boschkanten. Zijn stemgeluid, hetgeen hij, vooral in 

het voorjaar, dikwijls doet hooren, is buitengewoon 

sterk en schel. Na den paartijd leidt hij meestal 

een eenzaam leven, zelfs gedurende zijne verhuizingen. 

De soorten hebben roodbruine uitheemsche eene 
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keel. Dit zijn Zyzr Zedica, van Afghanistan en Tibet: 

Lynx aequatorialis, wit Abyssinië, en Jynv pectoralis, 

uit Zuid-Afrika. 

De Draaihals van Zuid-Afrika. Iynr pectoralis. 

DMB BASTASR D VOGELS. 

BUCCONES. 

Men vat onder dezen naam een aanmerkelijk getal 

vogels, uit de heete luchtstreken afkomstige, zamen, 

van welke zich velen ten naauwste aan de spechten 

aansluiten, terwijl anderen in sommige opzigten aan 

de Jacamar’s doen denken. 

Hunne grootte wisselt af van die van een lijster 

tot die van een goudhaantje. Zij zijn ineengedrongen 

van gestalte; hun kop is groot en dik: de snavel is 

dik en stevig, ongeveer even lang of zelfs langer 

dan de kop, regt of een wemig gekromd en aan 

zijnen grond veelal van stijve borstelharen voorzien. 

Zij hebben korte en afgeronde vleugels, eenen korten 

of middelmatig langen, vierkanten of afgeronden staart, 

die gewoonlijk uit 10 pennen zamengesteld is. Vele 

hebben een met fraaije kleuren versierd vederkleed, 

hetgeen naar gelang der sekse geen of weinig 

verschil aanbiedt, terwijl ook de jongen slechts 

door eenigzins flaauwere kleuren onderscheiden zijn. 

be 

Amerika, Afrika en Azië, maar zij komen in den 

baardvogels bewonen de heete streken van 

Indischen Archipel niet oostelijk van Java en Borneo 

voor. Het zijn standvogels, die zich in het lommer 

van het woud ophouden, en traag en dom van aard 

zijn. Zij eten voornamelijk insekten, maskers van 

insekten, vruchten en beziën. Het wijfje legt hare 

witte eijeren, op de wijze der spechten, op houtmolm 

in boomholen, of ook, op de wijze der ijsvogels en 

bijen-eters, in aardholen. Het is te verwonderen, dat 

men ten minste nog niet eene der vele fraai gekleurde 

soorten van dit geslacht levend naar Europa heeft 

gebraet. 

Men kan de baardvogels onder de volgende twee 

hoofdgeslachten brengen. 

DESC MEID OLS ME APL TO: 

Hiertoe behooren alle soorten wier staart uit 10 

slagpennen zamengesteld is, terwijl er bij de overige 

soorten 12 aanwezig zijn. Er is weinig of geen 

het 

de jongen zijn veelal flaauwer van kleur. Zij worden 

verschil in vederkleed der beide seksen; maar 

in alle drie bovengenoemde werelddeelen aangetroffen. 

Bij de EIGENLIJKE CcAPITO's zijn de baarddraden 

weinig ontwikkeld en slechts in klemmen getale aanwezig. 

De randen hunner kaken zijn glad. Zij bewonen het 

heete Amerika en Afrika; eene soort echter komt in 

Azië voor. 

Eene der gewoonste soorten is Capito Cayenneusis. 

van Guvana. Zij is een weinig grooter dan eene 

De hoofdkleur 

het achterhoofd is geelachtig, het voorhoofd 

en de keel zijn hooegrood, de onderdeelen witgeel 

musch. der bovendeelen is zwart: 

maar 

met zwarte druppelvlekken langs de zijden. — Capito 

elegans, van de Opper-Maranon, heeft den rug, de 

vleugels, den staart en den buik groen. De bovenkop 

en keel zijn rood, maar met blaauw gezoomd: de 

voorhals en de borst geel. De buik is van eene erootec, 

roode vlek voorzien. — Bij eene andere soort van de 

noordelijke grenzen van Brazilië, Capito aurovirens, 

is de hoofdkleur een olijfgroen, hetgeen op den buik 

eene lichtere tint aanneemt. op de stuit in het 

witachtige overgaat. en op den bovenkop, de keel en 

borst 

vervangen wordt. — Eene zeer fraaije soort, Capito 

den _voorhals door rood. op de door geel 

Bourcieri, van Colombië af komstig, is miet grooter 

dan eene ringmusch, en groen van kleur; maar de 

kop, hals en borst zijn fraai rood, de huik en zijden 

van den romp lichtgeel, met groene, overlangsche 

vlekken. — Eene nog fraaiyjere soort uit dezelfde streken. 

Capito Richardsonii, wier hoofdkleur der bovendeelen 

eveneens groen is, heeft eenen donkerrooden kop, de 

keel en knevelvlekken hooggeel, den nek zwavelgeel, 

en de onderdeelen witgeel met eroene, overlangsche 

vlekken. 

De 

Capito rhamphastinus, dien men, onder den maan van 

merkwaardiegste soort is de Toekan-Capito, 

»Tetragonops” tot een eigen geslacht verheven heeft. 

Deze fraaije soort is van alle andere baardvogels 

haar achterhoofd van eene 

kuif 

Ook de kleurverdeeling van haar vederkleed wijkt 

onderscheiden, doordien 

uit verlengde vederen gevormde voorzien is. 

in verscheidene opzigten van die der overige baard vogels 

af, 

In grootte overtreft zij onzen spreeuw. De gele hek 

en doet aan die van sonumige arassari’s denken. 

wordt naar voren zwart, aan zijnen wortel daarentegen 

rood. De teugels en bovenkop met de kufvederen 



zijn zwart; de keel en de zijden van den kop zijn 

blaauweg 

blaauwgroen, de kop en het midden der borst hoogrood, 

de buik en zijden van den romp groen, hetgeen echter 

op de zijden van den voorbuik im het gele overgaat, 

en de rug is bruimgeel. 

De Toehan-Caprtlo. Capilo rhamphastinus. 

Eene Afrikaansche soort. Capito margarilalus. is 

zeer kennelijk aan haar kleurstelsel. Zij heeft de 

grootte van een leeuwerik. De bovendeelen zijn 

bruin met witte vlekken, de onderdeelen geelwit: 

maar de onder-dekvederen van den staart zijn hoogrood, 

de kop en hals citroengeel: intusschen wordt deze 

gele kleur afgebroken door zwart, hetgeen den 

geheelen bovenkop inneemt, op de keel eene eroote 

vlek en op den krop verscheidene rijen van kleine 

vlekken vormt, waarop nog eenige roode vlekken 

volgen. Deze vogel wordt in Abyssinië, Sennaar en 

omliggende landen, in de vlakten aangetroffen. Zijn 

stemgeluid is klankrijk en aangenaam. Men ziet hem 

op de boomen van tak tot tak springen en ook de 

boomstammen in allerlei rigtingen, hetzij opwaarts, 

hetzij benedenwaarts, doorzoeken, ofschoon hij eigenlijk 

niet op de wijze der spechten klimt; op den grond komt 

bij niet. Hij voedt zich met insekten, beziën en 

vruchten, en zijne vlugt, ofschoon schielijk, geschiedt 

met rukken, en in eene golvende lijn. Het wijfje leet 

kb tot 6 eyjeren in aardholen aan hellingen. Men ziet 

de jongen van één nest veelal digt naast elkaàr op 

een tak zitten. 

Bij de Aziatische soort, Capito fuliginosus, ook 

» Latham” genoemd, ontbreken de baarddraden geheel 

en al, en zij heeft eenen sterk zamengedrukten, van 

voren haakvormigen snavel. Zij is grooter dan eene 

ijs, de staart en de vleugels donker grijsachtig 

musch. en de hoofdkleur van het vederkleed is 

olijfbruin, hetgeen op den kop, vooral op de keel, in 

het bleekroode trekt, en op borst en buik in het 

witachtige overgaat. Buik en pooten zijn bloedrood. 

Deze vogel wordt op Borneo, Sumatra en Malacca 

aangetroffen. Hij vormt bij vele natuurkundigen een 

eigen geslacht onder den naam van »Calorhamphus.” 

Bij de overige soorten, wier kaken gladde randen 

hebben. is de grond van den bek van talrijke en 

stevige borstelharen voorzien. Men geeft haar den 

bijzonderen naam van MEGALAIMA, Hiertoe behooren 

een aanzienlijk getal Afrikaansche en, behalve de 

voorgaande, alle Indische soorten; maar zij komen in 

Amerika niet voor. Bij vele Indische soorten is de 

hoofdkleur van het vederkleed eroen, hetgeen echter 

veelal op kop en hals door rood, blaauw of geel 

afsebroken wordt. 

Van de groene soorten met eenen fraai gekleurden 

kop en keel voeren wij de volgende aan. — Megalaima 

virens, nagenoeg van de grootte van een kerkkouw, 

heeft kop en hals blaauwachtieg, en den achternek 

Zij 
bewoont de hooge gebergten van Noordelijk Oost-Indië, 

van bleekgele, overlangsche streepjes voorzien. 

van Kaschmir tot Boetan. Haar helder stemgeluid is 

klankrijk en aangenaam. Zij vliegt op de wijze der 

spechten. Men ziet haar veelal op de toppen der 

hooge boomen zitten. Zij voedt zich veel met zaadjes, 

die men in hare maag vindt. — Megalaima chrysopogon, 

van Sumatra, van de grootte van een lijster, heeft 

breede, gele, van achteren met blaauw omzoomde 

knevelvlekken. — Kenigzins, maar weinig hiervan 

afwijkend is Megalarma chrysopsis, van Borneo. — Eene 

zeer fraaie, eenigzins kleinere soort van Borneo en 

Sumatra. Megalarma versicolor, heeft de keel en eene 

streep boven het oog blaauw, den bovenkop hoogrood, 

eene _hoogroode vlek aan weêrszijde achter de 

keel, eroote goudgele knevelvlekken en donkerroode 

wangen. — Aan deze soorten sluit zich aan Megalaima 

Javensis of »Kotorea”, van Java. Zij heeft den bovenkop 

en kleme knevelvlekken lichtgeel, de wangen en eenen 

kraag onder de roode keel, zwart. Men hoort haar 

helder stemgeluid, hetgeen als de ongeveer 4 maal 

achtereen herhaalde lettergreep »tok’” klinkt, van de 

toppen der hoogste boomen in bergstreken. — Eene 

der egemeeuste, kleinere soorten van Java, Megalaima 

heeft het keelvlek 

roodgeel en het achterhoofd blaauw. Zij houdt zich 

armillaris, voorhoofd en eene 

in de wouden in het gebergte op, en men vindt in 

hare maag de overblijfsels van verschillende soorten 

van vijgen, van andere vruchten. beziën, zaden, zelfs 

koffijboonen; maar zij eet cok spinnen. — Op Java 

heeft men ook eenige noe kleinere groene soorten, 

die eene rinemuseh in grootte niet overtreffen. Eene 

dezer, Megalaima australis of »eularis”, heeft den 

bovenkop en de keel blaauw, de knevelvlekken geel, 

de 

Zij wordt paarsgewijze, maar menigvuldig, op de 

en achter keel een zwarten en witten band. 



erythrina-boomen aangetroffen. voedt zich met de 

beziën van verschillende _parasiet-planten, en laat 

haar stemgeluid somtijds uren achtereen hooren. — De 

tweede kleine soort van Java, Megalaima rosea of 

proseicollis”, heeft den kop en de keel grootendeels 

rood, de onderdeelen bleekgeel met groene, overlangsche 

vlekken. 

Bij eenige Indische soorten zijn de kop en hals 

brum, of bruin en wit gevlekt. — KEene dezer, 

Megalaäma corvina, van de grootte van een lijster, 

heeft, bij eene groene hoofdkleur, de wangen en 

keel donkerbruin. den bovenkop en nek bruinachtig 

wit met bruine, overlangsche vlekken. Deze vogel 

het Indië 

aangetroffen. Hij houdt zich op boomen op, waar hij 

wordt op vasteland van en op Java 

van tak tot tak huppelt, maar miet klimt. Zijne 

bewegingen zijn log, en hij is in het geheel nict 

schuw. Hij voedt zich met vijgen, beziën en andere 

vruchten. Men vindt zijne twee eijeren, die wit zijn 

en op _duiven-eijeren gelijken, op _houtmolm in 

boomholen. — De tweede dezer soorten, Megalaima 

virid:s, heeft de grootte van een spreeuw. De kop en 

hals tot aan het midden van den buik zijn bruinachtig 

wit, met bruine, overlangsche vlekken. en de bek is 

witachtig. Zij bewoont dezelfde landen als de voorgaande 

soort, en is op Java menigvuldig. Men houdt haar op 

dit eiland veel in kooyen. Zij eet allerlei vruchten, 

zelfs koffijboonen. 

Eene zeer fraaie. groote, maar in verscheidene 

opzigten afwijkende soort. Megalarma pyrolopha, werd 

onder den naam van »Psilopogon” tot een eigen 

geslacht verheven. De borstelvederen van haren snavel 

zijn kort en weinig talrijk : maar zij heeft daarentegen, 

achter de neusgaten, een bundel van roode en naar 

be 

vederkleed is groen, maar het geziet en achterhoofd 

voren geriete borstelharen. hoofdkleur van het 

zijn zwart; tusschen de oogen ontwaart men eenen 

blaauwachtigen, gevoled door eenen zwartrooden band, 

op de keel een gelen en achter dezen een zwarten kraag, 

en de wangen zijn grijs. De staart is langer dan 

gewoonlijk en nagenoeg even lang als de vleugels. 

Deze vogel werd im de berewouden van Sumatra 

waargenomen. Hij is miet schuw, en voedt zich met 

vijgen, andere vruchten en beziën. 

Onder de Afrikaansche soorten heeft men eenige 

die zeer klein van gestalte zn. Eene dezer, 

Megalaima scolopaces, van de Goudkust. is met erooter 

dan een sijsje, en heeft eenen zeer korten staart. 

Hare bovendeelen zijn bruin met smalle, eroengele 

dwarsstreepjes; de onderdeelen zijn vuil witachtie geel. 

Eene andere soort van de Goudkust is effen bruin 

van kleur en zeer in het oog vallend door haren 

gedeeltelijk naakten kop. 

Eene reeks Afrikaansche soorten, POGONORHYNCHUS 

genoemd, heeft de zijranden van den dikken bovensnavel 

van eenige insneden voorzien. Bij Pogonorkynchus dubius 

of »suleirostris” is dit kenmerk bijzonder in het oog 

vallend. Deze fraaije soort bewoont Seneeaumbië. In 

grootte evenaart zij een spreeuw. De hoofdkleur van 

het vederkleed is zwart: maar de wangen, keel, krop 

en het midden van den buik zijn rood; de zijden van 

den buik zijn geelachtig wit. en men ontwaart aan 

de borst eenen zwarten. dwarsen band. — Eene andere 

soort, Pogonorhyuchus bidentatus of »laevirostris”. is 

kleiner: de zwarte borstband ontbreekt, en men 

ontwaart daarentegen op de vleugels eene smalle. 

schuine, roode streep. Zij werd in Seneeambië, Guinea. 

Gabon, den Boven-Nijl en Shoa aangetroffen. — 

Pogonorhynehus Abyssinieus of »Saltii’ is een weinie 

grooter dan eene _musch, en grootendeels zwart, maar 

keel tot aan de 

In Zuid-Afrika treft 

Pogonorhynehus leucomelas of »niger” aan. Hij heeft 

de kop tot achter de oogen en de 

borst zijn fraai rood. — men 

ongeveer de grootte van de voorgaande soort; maar 

de hoofdkleuren van zijn vederkleed zijn zwart en 

wit; de vleugels hebben gele vlekken en zoomen: en 

men ontwaart een weinig rood aan het voorhoofd. 

ij houdt zich bij voorkeur in de mimosa-bosschen 

op. Hij is niet schuw: zijn stemgeluid bestaat uit 

de herhaalde lettergreep »koe”; hij voedt zich met 

insekten en vruchten. Het wijfje leet hare 4 witte 

eijeren op _houtmolm in boomholen, en het mannetje 

lost het wijfje mm het broeden af. De jongen leven. 

nadat zij het nest verlaten hebben, nog geruimen tijd 

im gezelschap van de ouders. 

DE BUCC OSB U CGO: 

Dit geslacht bevat alle soorten wier staart uit 12 

pennen zamengesteld is. Zij zijn allen uit het heete 

Amerika afkomstig. Hare vederen zijn zachter en 

losser van draden dan die der capito’s en met 

eenvoudige kleuren versierd. De haarborsteltjes van 

den snavel zijn aan den grond van eenige losse 

vlaedraden voorzien. 

Sommige soorten, de eigenlijke _Buecco's, ook 

»Tamatia” genoemd, hebben eenen stevigen snavel. 

wiens bovenkaak van voren dikwijls haakvormige is, 

terwijl de onderkaak naar voren op min of meer in 

het oog vallende wijze naar boven klimt. — Eene 

der gewoonste soorten is Bueco collaris. Zij heeft 

eenen rooden bek. De rosse hoofdkleur der bovendeelen 

is, met uitzondering van den kop en hals, van fijne. 

dwarse, golvende hijnen voorzien. De onderdeelen en 

een nekband zijn wit. en men ontwaart aan de 

borst een breeden, zwarten dwarsband. Zij werd im 

Guvana en Brazilië tot aan de oostelijke hellmg van 

het Andesgeberete waargenomen, en bereikt ongeveer 

twee derden voet lengte. — De grootste soort is Bucco 

macrorhynchus. Zij evenaart in grootte cen wielewaal 

heeft De hoofdkleur 

haar het voorhoofd. 

en eenen zwarten snavel. Vall 

vederkleed is zwart: maar de 

wangen, de nek en de onderdeelen, met witzondering 

van eenen breeden zwarten borstband, zijn wit. Zij 



wordt in Guyana en verscheidene streken van Brazilië 

aangetroffen, maar schijnt over het algemeen onder 

de zeldzame vogels te behooren. — De kleinere Bweco 

chacuru of »melanotis” heeft een hoog oranjerooden 

bek. De bovendeelen zijn bruin met zwarte, dwarse 

vlekken, de onderdeelen en nek witachtig, en er is 

eene groote, zwarte kmevelvlek aanwezig. Men vindt 

dezen stillen en geenszins schuwen vogel meestal 

eenzaam op dorre takken onder de bladrijke kroonen 

der boomen zitten. Hij klimt niet, maar wacht rustig, 

tot dat de insekten, met welke hij zich voedt, in zijne 

nabijheid komen. Volgens de verhalen der Brazilianen, 

legt het wijtje hare witte eijeren in boomholen. 

Men 

beide kaken flaauw benedenwaarts gekromd zijn. Haar 

noemt MONASAS, MONASA, de soorten wier 

staart is langer dan gewoonlijk, dat is te zeggen, 

ongeveer even lane als de romp. en hare kleuren 

zijn zeer eentoonig. Eene der gewoonste soorten is 

Monasa atra of »tranquilla”. Haar vederkleed is 

nagenoeg eenkleurig grijs-zwart, maar zij heeft eenen 

bek. 

Noordelijk Brazilië tot 

bereikt nagenoeg eenen voet lengte. — Monasa lencops, 

vermiljoen-rooden Zij 
Venezuela aangetroffen, en 

wordt in Guyana en 

van Brazilië, is een weinig kleiner, en om den bek 

geelachtig wit. Hij leeft, van de woningen verwijderd, 

in het digte, oorspronkelijke woud na den paartijd 

of tot Zijn 

stemgeluid is helder, maar zonderling. 

eenzaam kleine troepen vereenigd. 

Eene door hare lange vleugels en zeer korten 

vierkanten staart afwijkende soort, Monasa tenebrosa, 

wier gestalte om deze reden aan die der zwaluwen 

doet heeft tot het 

„Chelidoptera”” verheven. De Portugezen in Brazilië 

denken. men eigene geslacht 

hebben haar om dezelfde reden den naam van 

> Andurinha do mato” gegeven, hetgeen »woud-zwaluw” 

beteekent. Haar vederkleed is zwart, maar de buik is 

ros, en de dekvederen van den staart zijn wit. Zij 

overtreft onze musch slechts weinig in erootte. Deze, 

in het grootste gedeelte van het heete Zuid-Amerika 

verspreide vogel is in vele streken niet zeldzaam. 

Men ziet er dikwerf drie of vier stuks bij elkander op 

de dorre takken der hoogste boomen zitten, terwijl er 

van tijd tot tijd één hoog in de lucht rijst, om het 

een of ander insekt te vangen, waarna hij wederom 

Zijne 

ook zeer gemakkelijk en schielijk: op den erond 

op zijn vorige plaats gaat zitten. vlugt is 

daarentegen kan hij niet loopen, maar zijn ligchaam 

slechts vooruitschuiven. Zijn stemgeluid bestaat im 

eenen kort uitgestooten klank, Daar hij in het geheel 

miet schuw is, kan men hem gemakkelijk naderen en 

dooden. Het wijfje legt hare eijeren, op de wijze der 

ijsvogels en oeverzwaluwen, in aardholen van eenige 

voeten diepte. Zij zijn ten getale van twee, wit, en 

hebben tot onderlaag miets dan eenige vederen. 

Dr ACAM ARIES 

GALBULA, 

Het geslacht der Jacamar’s bevat een klein getal 

soorten uit het heete Amerika, die door haar uiterlijke 

gestalte, haren verleneden, regten of een weinig 

gekromden snavel, hare kleine, zwakke pooten met 

gedeeltelijk zamengegroeide voorvingers, en zelfs hare 

wijze van leven en nestelen aan de bijen-eters of 

ijsvogels doen denken, ofschoon zij zich van beiden 

dadelijk onderscheiden door de rigting harer teenen, 

dezelfde 

heeft 

buitenteen ontbreekt, en die zich derhalve ten opzigte 

die volmaakt is als bij de klimvogels. 

Intusschen men eene soort, bij welke de 

van de rigting harer teenen niet van de drieteenige 

ijsvogels onderscheidt. 

Deze vogels, van welke men ruim een twaalftal 

kent. soorten bewonen allen het heete Amerika. De 

grootste soort is niet zwaarder dan een spreeuw. 

De snavel van de jacamar’s is lang, veelal dun en 

priemvormig, regt, of flaauw gekromd, en gewoonlijk 

aan zijnen wortel van borstelachtige haren voorzien. 

Zij hebben vleugels van middelmatige lengte, en hunne 

vederen prijken dikwijls met fraaije metaalglanzige 

kleuren. Zij houden zich in groote bosschen, aan de 

oevers der beken en rivieren op. Hier ziet men hen 

veelal eenzaam op lage en drooge takken zitten, ten 

buit te 

bestaat. Ofschoon zij traag van aard zijn, en telkens 

einde op hunnen loeren, die in insekten 

slechts op korte afstanden vliegen, is hunne vlugt 

snel. Zij nestelen, gelijk de ijsvogels en bijen-eters, 

in aardholen langs de oevers der wateren. 

De groote Jacamar, Galbula grandis, die ongeveer 

de grootte van een spreeuw heeft, is nagenoeg geheel 

gouderoen van kleur. Hij bewoont Brazilië en Suriname, 

De groote Jacamar. Galbula grandis. 

De meest algemeene der kleinere soorten met 4% 

teenen en een gouderoen glanzie vederkleed is de 

gewone Jacamar. Galbula viridis, van Brazilië en Guvana. 



De bek van dezen vogel is lang. zeer zamengedrukt 

en zwart. Het gelanzig goudgroen van het vederkleed 

wordt op de onderdeelen door een rosse kleur vervangen, 

en de jonge vogels van beide seksen, zooals ook de 

oude wijfjes, hebben eene witte keel. De Brazilianen 

houden dezen vogel gewoonlijk voor eeue groote 

colibri-soort, en noemen hem ook »Bejaflor erande”, 

dat is te zeggen »groote Colibri.” — Bij Galbula 

paradisea is de staart, vooral door verlenging van 

zijne beide middelste pennetjes, sterk wiggevormig. Zij 

bewoont het Noordelijk Brazilië en Guyana, en is 

meer levendig van aard dan de andere soorten. Men 

treft haar ook in gezelschap van vink-en tanagra-vogels 

aan, en zij komt zelfs in de nabijheid der plantsoenen 

voor. Gewoonlijk ziet men verscheidene voorwerpen 

bij elkaàr op takken zitten, ten einde op insekten 

te loeren, die zij vangen terwijl ze voorbijvliegen. 

Bij eene soort, die onder de kleinsten behoort, 

zijn slechts drie teenen aanwezig. Dit is de drieteenige 

Jacamar, Galbula tridactyla. Hare bovendeelen zijn 

donkergroen, de onderdeelen witachtig en de vederen 

van den kop van licht rosse schachtstrepen voorzien. 

Zij bewoont Brazilië, en onderscheidt zich van alle 

soorten door haren tragen en eenzelvigen aard. Zij 

kiest bij voorkeur hare zitplaats op 10 tot 12 voet 

hoogte van den grond, op de dunne takken der 

slingerplanten, en vangt, zittende, de voorbijvliegende 

insekten. 

DEES STOER OSE KC OESS. 

TeRRONGOENE 

Ofschoon de teenen dezer vogels, even als bij de 

klimvogels, in dier voege ingerigt zijn, dat er steeds 

twee naar voren, en de twee anderen naar achteren 

gekeerd zijn, zoo heeft hier het eigenaardige verschijnsel 

plaats, dat de binnenteen naar achteren, de buitenteen 

naar voren gerigt is, terwijl het omgekeerde plaats 

heeft bij de overige klimvogels. 

Overigens vormen de soeroekoe’s ook door hunne 

geheele gestalte en andere eigenschappen een geheel 

op zich zelf staand geslacht. 

Deze vogels behooren in de heete gewesten van 

Azië te 

ook in Afrika aangetroffen. Hunne grootte evenaart 

Amerika en huis, maar eene soort wordt 

op ket gezigt die van een lijster of duif, en zij zijn 

meengedrongen van gestalte. Zij hebben eenen breeden, 

min of meer, en somtijds zelfs zeer aanzienlijk 

verlengden staart, middelmatige vleugels, zeer zwakke 

pooten, eenen korten hals, eenen grooten en dikken 

kop, eenen korten, dikken, eenigzins gekromden. naar 

achteren breeden, aan dezijranden veelal van insnijdingen 

en aan den wortel van baardharen voorzienen snavel. 

eene ruime mondopening en losse, zachte, meestal 

fraai en op den bovenbek zelfs metaalglanzig gekleurde 

vederen. Hunne huid is zeer dun en de vederen 

vallen gemakkelijk uit. 

De Soeroekoe's bewonen het woud, waar zij. als 

standvogels, eene _ eenzelvige leiden. 

het 

liefst op de middeltakken ophouden. 

levenswijze 

en zich bij voorkeur in diete lommer. het 

Hunne vluet 

geschiedt zonder eedruisch, maar is telkens tot zeer 

korte afstanden beperkt. Zij zijn geenszins schuw, en 

laten zich meestal zonder erg naderen. vooral wanneer 

zij, ineengedrongen en met hangenden staart op de 

takken zittende, witrusten. Hun eentoonig en klagend 

stemgeluid laten zij slechts in den paartijd hooren. 

Hun voedsel bestaat uit allerlei insekten, vooral 

bladen. 

rupsen; doch zij eten ook saprijke vruchten. Het 

spinnen, sprinkhanen, wandelende torren. 

wijfje leet hare 8 tot 4 eieren op houtmolm in 

holen van boomen. De jongen zijn bij hunne geboorte 

naakt, en hun eerste kleed is eenvoudiger van kleur 

dan het volmaakte kleed, Ook is het vederkleed bij 

de oude wijfjes van sommige soorten minder fraai 

van kleur dan bij de oude mannetjes. De naam van 

soeroekoe, dien zij in Brazilië dragen, is aan hun 

stemgeluid ontleend. Er zijn meer dan 40 soorten 

van dit geslacht bekend. 

De Aziatische soorten, die men van de overige, 

onder den naam van »Harpaetes” afgescheiden heeft, 

hebben veelal fraaie, maar zachte kleuren, zonder 

metaalglans. Zij zijn van Nepaul oostelijk tot op de 

Philippijnsche en Sunda-eilanden verspreid. — Fene 

dezer, Progon Diardii, van Sumatra, heeft de erootte 

eener tortelduif; hare bovendeelen zijn geelbruin, de 

onderdeelen ponceau-rood; de bovenkop is purperzwart, 

de keel en krop zijn zwart en de nek is van een 

rosékleurigen dwarsband voorzien. — Op Borneo 

wordt haar plaats vervangen door P'rogon Temminchii, 

die zich van haar voornamelijk door eenen rooden 

nekband onderscheidt. — Bij Zrogon ardens, van de 

Philippijnsche eilanden, is de krop rosékleurig, en 

Trogon flagrans, van Sumatra, heeft den kop, hals en 

alle onderdeelen fraai rood van kleur. — Kene klemere 

soort, Progon rutilus of »Duvauceht”’, van Sumatra, 

is geelbruin, maar de kop en de keel zijn zwart, de 

stuit en alle onderdeelen fraai ponceau-rood. — Bij 

de gewone soort van het Himalaya-geberete, frogou 

erythroeephalus of »Hodgsonit”, zijn de kop, nek, keel 

en borst fraai rood. Zij houdt zich bij voorkeur in 

de valleijen van heuvelachtige streken, tusschen 2000 

en 4000 voet hoogte, op, waar zij gedurende de heete 

uren van den dae, eenzaam en rustig in het lommer 

der boomen zit. Des morgens laat zij daarentegen 

hare stem dikwijls hooren, vliegt gezellig van boom 

tot boom, en vangt vliegende insekten im de vluet. 

Het wijfje legt hare 2 witte eijeren op houtmolm in 

boomholten. 

Een soort van Java, Progon Reinwardlii, is op de 

bovendeelen metaalelanzig groen, op de onderdeelen 



stroogeel. — Frogon Macklolii, die hare plaats op 

Sumatra vervangt, schijnt van haar slechts door 

eene kastanjebruine stut af te wijken. 

Bij f'rogon oreskios, van Java, zijn de hals en de kop 

grijsachtig geel. de overige bovendeelen geelbruin, en 

voedt de _onderdeelen oranje-okergeel. Deze soort 

zich voornamelijk met wandelende bladen en bewoont 

het hooge gebergte. 

De Afrikaansche soort, Progon narina, heeft de borst 

en den buik purperachtig rosékleurig. en de overige 

deelen gouderoen met metaalglans. Het mannetje laat 

zijn klagend stemgeluid slechts gedurende den paartijd 

Het wijfje leet 

rondachtige eijeren, die in twintig dagen uitgebroed 

hooren. in _boomholen, telkens 4% 

worden. De jongen blijven nog langen tijd, nadat zij 

het 

ouders. 

nest verlaten hebben, im gezelschap hunner 

Deze soort werd in Zuid-Afrika en aan de 

Goudkust aangetroffen, 

Amerika is buitengewoon rijk aan soorten van dit 

geslacht. Van degenen die niet van den gewonen 

vorm afwijken, hebben de volgende den buik of ook de 

borst rood. Trogon melanurns of »surukur’, die in grootte 

een zywvaren lijster evenaart, heeft een metaaleroen 

vederkleed; maar de onderdeelen zijn rood, en drie paar 

buitenste staartpennen zwart. Zij wordt in Guvana 

en Noordelijk Brazilië aangetroffen. — De grootere 

Frogon _Massena, van Mexico, heeft de zijdelingsche 

staartpennen zwart. — Bij Frogou roseigaster, van St. 

Domingo, is het rood tot den achterbuik beperkt. — 

Andere soorten hebben de onderdeelen van den romp 

geel. Eene der gemeenste is Progou viridis, van Guvana 

en Brazilië. Zij is in deze streken menievuldieer 

dan alle overige soorten. Men treft haar in de groote 

bosschen aan, waar men haar op eene middelmatige 

hoogte op de takken ziet zitten. Daar zij geenszins 

schuw is. kan men haar zonder veel moeite naderen. 

Men zegt dat zij haar eenvoudig op de wijze van dat 

der duiven vervaardigd, nest an de kroonen der boomen 

plaatst, en dat het eenige witte eieren bevat. Hare 

vlugt is zacht als die der uilen. Het vleesch wordt 

in Brazilië gegeten, en men zeet dat het even lekker 

is als dat der papegaaijen. — Progon auranlins, van 

Brazilië, heeft zeer veel overeenkomst met de voorgaande 

soort, maar zij is een weinig kleiner, en hare 

vleugeldekvederen zijn miet eenkleurig zwart, maar 

van fijne, golvende, witte dwarslijnen voorzien. — 

Trogon atricollis, van Brazihë, is nog klemmer, en hare 

buitenste staartpennen zijn van lichte dwarse strepen 

voorzien. 

Eene soort van het eiland Cuba wijkt van alle 

het 

einde in breedte toenemen, hier halvemaansgewijze 

overige af‚ doordien hare staartpennen aan 

uitgesneden zijn en in twee scherpe punten uitloopen. 

Deze vogel, die ongeveer de grootte van een lijster 

heeft, is op de bovendeelen metaalgroen, op de keel 

en den krop witachtig grijs. en heeft eenen rooden 

Dit IS achterbuik. 

De Trogon van Cuba. Lrogon Lemnurus. 

In Amerika heeft men een aantal soorten. die van 

alle overigen afwijken doordien hare dekvederen der 

vooral de bovenste dekvederen van den 

Haar 

gouderoen, en zij hebben eenen rooden buik. Men 

vleugels en 

staart verlengd zijn. vederkleed is prachtig 

heeft deze soorten dan ook dien ten gevolge onder 

den bijzonderen naam van »Calurus” afgescheiden.” — 

De beroemdste van deze soorten is de Mocinno, Trogon 

resplendens. Fij heeft de boven-dekvederen van den staart 

trapsgewijze en zoo buitengewoon verlengd, dat de 

middelste den geheelen vogel driemaal in lengte 

overtreffen, ofschoon hij de grootte eener duif heeft. 

De vederen van zijnen bovenkop zijn verlengd en 

vormen eene zamengerdrukte, straalvormige kuif. Hij 

heeft de middelste staartpennen zwart, de zijdelingsche 

wit. Deze prachtige vogel, die in Guatemala thuis 

behoort. wordt aldaar door de inlandsche vrouwen. 

‚gelijk de paradijsvogel door onze vrouwen. als sieraad 

sijde de 

boven-dekvederen van den staart veel korter. Bij eene 

gedragen. overige soorten zijn 

dezer, Progon antisianus of »pulehellus”, van Venezuela, 
zijn de teugelvederen naar boven geriet. — frogon 

| pavoninus, van den Maranon, heeft alle staartpennen 

zwart, en de middelste staartvederen reiken slechts 

weinig daarover heen. Deze vederen zijn nog korter 

bij Zrogon auriceps, van Nieuw-Granada, die eveneens 

zwarte staartpennen heeft. 



DRE ONES KSO BAKE ORGSENST 

Cr CRU 

Het getal vogels die in hunne gestalte en hum 

maaksel min of meer met onzen gewonen koekoek 

overeenstemmen, is zeer aanzienlijk, en deze vogels 

Zij 
gewone klimpooten en zijn voornamelijk gekenmerkt 

zijn over alle werelddeelen verspreid. hebben 

door hunnen breeden, langen en veelal trapsgewijze 

verlengden _ staart, hunnen van voren eenigzins 

haak vormigen bovensnavel zonder borstelvederen, en 

hunne min of meer slanke gestalte. Bij velen dezer 

het dat 

buitenste van hunne achtervingers, ten minste bij 

vogels merkt men verschijnsel op, de 

jonge voorwerpen, min of meer naar voren gekeerd 

worden kan. Hun voedsel bestaat voornamelijk in 

allerler insekten, of ook in beziën; sommigen eten 

echter slakken of zelfs hagedissen. Vele soorten zijn 

merkwaardig en berucht geworden door de gewoonte 

van hunne eieren in vreemde nesten te leggen en 

ze door andere vogels te laten uitbroeden. Men ziet de 

koekoekvogels zeldzaam in de dierentuinen, ofschoon 

het door proeven, met onzen gewonen koekoek in 

onzen dierentuin genomen, gebleken is, dat hij jaren 

lang de gevangenschap verduurt, en zich er zoo 

volkomen op zijn gemak bevindt, dat hij zijnen roep 

laat hooren, alsof hij in de vrije natuur ware. 

Men 

hoofdeeslachten brengen. 

kan de koekoekvogels onder de voleende 

DNB RIK ONEK ONB AGEING (CHUTCHUTLE US: 

Men noemt koekoeken meer in het bijzonder onzen 

gewonen koekoek en de soorten die zich het naaste 

aan hem aansluiten. De benaming van koekoek is 

ontleend aan het bekende stemegehud dezer vogels. 

Hunne wisselt af tusschen die van 

tortelduif Zij 

korte, en van boven gedeeltelijk met vederen bekleede 

grootte eene 

en die van een leeuwerik. hebben 

voetwortels. Hun bek is korter dan de kop, aan den 

grond tamelijk breed, maar naar voren zamengedrukt. 

De neusgaten, wier rand van een vliesje voorzien is, 

liggen bij den wortel van den bek. Er is weinig 

onderscheid in de kleuren van beide seksen, maar 

de jongen hebben een zeer verschillend gekleurd 

vederkleed. Deze vogels voeden zich voornamelijk 

met rupsen of insekten; sommigen eten ook beziën 

en andere vruchten. Zij zijn tot het oostelijk halfrond 

beperkt. 
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Bij alle soorten welke men in den tijd der 

voortteling heeft kunnen waarnemen, is het gebleken, | 

dat zij geen mest maken, dat zij hunne, naar 

evenredigheid zeer kleine eijeren bij aanzienlijke 

tusschenrummten leeeen, die een voor een, ieder in 

verschillende nesten van allerlei vogels brengen, 

welke ze uitbroeden en als pleegouders het jone 

opbrengen; dat de eigenlijke moeder van den jongen 

koekoek hem slechts van tijd tot tijd en bij afwezigheid 

der pleegouders komt voeden; dat zij hem echter, 

wanneer hij het mest verlaat, ter zijde staat en 

vervolgens leidt, tot dat hij geheel zelfstandig is 

geworden. De oorzaak van dit zonderling verschijnsel, 

hetgeen men ook bij de honigwijzers (Indicator) 

en sommige tot andere faumiliën behoorende vogels 

opmerkt, is onbekend. Het schijnt dat de koekoeken 

in polyandrie leven, en dat het getal der mannetjes 

grooter is dan dat der wijfjes. Het is gebleken, 

uit de meest naauwkeurige waarnemingen, dat de 

koekoekswijfjes, om haar ei te leggen, op den gerond 

gaan zitten, het ei, nadat het gelegd is, met den bek 

opvatten, en in haren wijden muil schuiven, dat zij 

zieh vervolgens naar het reeds vroeger uitgekozen 

nest van eenen anderen vogel begeven, om het ei 

daarin te laten glijden en op deze wijze in staat 

gesteld zijn, haar ei in naauwe holen van boomen. 

of in de naauwe openingen der nesten van sommige 

vogels te brengen, tot welke zij anders niet zouden 

kunnen geraken. De met de jonge koekoeken 

wtgebroede ware kinderen der pleegouders komen 

meestal door honger om, of worden door de 

overweldigers uit het nest gedrongen. 

Onze gewone Koekoek, Cueulus canorus, is een vogel 

van ruim eenen voet lengte. De jonge voorwerpen zijn, 

wanneer zij het nest verlaten, van boven grijsachtig 

met witte dwarsbanden, de onderdeelen zwart, op 

wit, met zwartachtiege dwarsbanden. Gedurende den 

winter is de grondkleur der bovendeelen een min of 

meer rosachtig bruinrood. Im het voorjaar maken 

deze tinten, bij de wijfjes, zoo als het schijnt, later 

dan bij de mannetjes, alleugskens plaats voor die van 

De 

aschgraauw; de staartpennen zijn zwartachtig. met 

het volmaakte kleed. hoofdkleur is alsdan fraai 

onduidelijke hichte dwarsbanden, en slechts de borst 

en buik vertoonen eene witte erondkleur en zwarte 

dwarsvlekken. Onze gewone koekoek wordt in geheel 

Europa, het geheele gematigde, en Noordelijk Azië tot 

Japan, overal waar bosschen en boomen te vinden 

zijn, gedurende den zomer, aangetroffen; hij brenet 

echter de grootste helft van het jaar in meer zuidelijk 

gelegene gewesten, zoo als b. v. het Noordelijke Afrika, 

door. Onze koekoek voedt zich voornamelijk met 

harige rupsen, wier haren men ook gemeenlijk aan 

de binnenwanden van zijne maag gehecht vindt, 

ofschoon hij ze grootendeels door den bek weder 

opgeeft. Im het najaar eet hij ook beziën, en wordt 

Het 

bij voorkeur in kleine bosschen of groote met boomen 

alsdan zeer vet. is een schuwe vogel, die zich 

beplante tuinen ophoudt, veel rondzwerft, dan eens 

het 

geroep van de toppen der boomen doet hooren, niet 

in digte lommer vertoeft, dan wederom zijn 

zelden over vrije plaatsen vliegt, en zich zelfs op 

hekken, palen of andere verhevene voorwerpen, op 

weilanden of vlakten zet. en de rupsen aan de kool 



gaat wegvangen. Hij zit, wanneer hij voept, met een 

horizontaal ligchaam, hangende vleugels, en opgerigten 

staart. Behalve zijn gewoon geluid, laat hij van tijd 

tot tijd ook eene soort van lagchend geluid hooren. De 

legtijd van het koekoekswijfje duurt omstreeks zes 

weken, in welken tijd evenveel eijeren, in wekelijksche 

tusschenruimten geleed worden. Men wil dat het 

wijfje, iederen keer dat zij een ei heeft geleed, zich 

met een ander mannetje paart. De vogels, welke onzen 

koekoek tot pleegouders moeten dienen, zijn van zeer 

verschillenden aard; in de meeste gevallen, behooren 

zij tot de kleinere insekten-etende soorten, zooals 

de erasmusschen, rietzangers, het roodborstje, het 

gekraagde roodstaartje, de kwikstaart, de piepers, of 

zelfs lijsters en _klaauwieren; somtijds vindt men 

echter ook het koekoeks-e1 in de nesten van meezen, 

gorzen, groeners, kneuen, en zelfs, ofschoon zeer 

zelden, im die van den vlaamschen gaai, den ekster, 

de tortel en woudduif. De eijeren overtreffen de 

muscheijeren niet bijzonder in grootte. Zij zijn wit, 

erijs- of geelachtig met allerlei andere kleuren gevlekt 

en geschakeerd, en hebben miet zelden eene min of 

meer aanmerkelijke overeenkomst met de eieren 

der vogels welke het koekoekser moeten uitbroeden. 

Misleid 

de 

door zekere verwijderde overeenkormist in 

kleuren tusschen den ouden koekoek en den 

sperwer, en door de omstandigheid, dat de sperwers 

op hunne zwerftogten verschijnen nadat de koekoeken 

vertrokken zijn, is de fabel ontstaan, dat de koekoek 

het 

veranderd wordt, en dit ongerijmd verhaal, reeds 

gedurende winterhalfjaar in eenen sperwer 

bij de oude Grieken algemeen verspreid, heeft zich tot 

in onze dagen bij vele menschen staande gehouden. 

Op Nieuw-Guinea heeft men eene soort van koekoek, 

Cueulus leucolophus genaamd, die een weinig kleiner 

het 

midden van de kruim en de punten der staartpennen 

is dan de onze, en geheel zwart, behalve 

en onder-dekvederen van den staart, welke wit zijn. — 

Bene kleine soort van de Sunda-eilanden, Cueutus 

lugubris, die in grootte ongeveer een leeuwerik 

evenaart. heeft het vederkleed zwart met groenen 

weêrschijn, maar deze kleur is bij de jongen geheel, 

bij de ouden gedeeltelijk met witte vlekjes versierd. 

Men verneemt hare stem uit het digte lommer zoowel 

over dag als bij nacht. — Eene even kleine soort 

van Java en Sumatra, Cueulus flavus, 1s bruimachtie, 

maar de buik is ros, en de kop en hals zijn grijs. 

Zij is zeer gemeen op Java, waar men haar van het 

tot 5000 

koftijtumen en langs de wegen aantreft. 

mn de 

Zij voedt 

zich, gelijk onze koekoek, met harige rupsen. 

zeestrand op voet hoogte. zelfs 

In Oost-Indië en Australië heeft men verscheidene 

soorten, die onzen koekoek in grootte overtreffen, 

veel steviger van maaksel zijn, en een geheel naakten 

ooekring hebben. Zij voeden zich veel met vruchten 

en beziën. De oude voorwerpen zijn veelal geheel 

elanzig zwart van kleur, de jongen zwart met rosse 

vlekken of dwarse banden. Men heeft aan deze vogels 

den bijzonderen geslachtsnaam _ van »Eudyenmis” 

gegeven. — De gewone soort, Cweulus orientalis, bewoont 

het vasteland van Indië, alwaar zij »koeïl” genoemd 

wordt. Zij is niet schuw, houdt zich zelfs in lanen 

en tuinen op, is echter even levendig en onrustig 

van aard als onze koekoek. Haar voedsel schijnt 

uitsluitend uit vruchten en beziën te bestaan. Zij 

is in Imdië bij elkeen bekend door haar gewoon 

stemgeluid. hetwelk als »koeif koe-il” klinkt, maar 

slechts in den paartijd gehoord wordt. Het wijfje 

kiest, om telkens haar ei onder te brengen, nagenoeg 

uitsluitend de nesten van de onder den naam van 

„Corvus splendens” bekende soort van kraai. Dit ei is 

olijfkleurig met bruine en zwarte vlekken, en in 

kleur nagenoeg volmaakt overeenstemmend met het 

ei van de pleegouders. 

Een aanzienlijk getal van kleine koekoeken, 

afkomstie uit Afrika, Azië en Australië, hebben een 

gedeeltelijk of geheel met metaalglanzige fraaije kleuren 

versierd vederkleed, worden deze reden en on 

»Bronzen-koekoeken’” of »Chalcites” genoemd. De 

meeste soorten evenaren in grootte een leeuwerik 

of eene _musch, maar haar staart is langer. — Eene 

der fraaiste, Cweulus eupreus, heeft den buik en de 

borst wit, maar alle overige deelen van het vederkleeid 

prachtig éméraude groen met goudglans. Zij wordt in 

Zuid-Afrika aangetroffen. — De Didrie, Cueulus auratus, 

uit diezelfde streken, en op de voorgaande gelijkende 

onderscheidt zieh voornamelijk door de groene, dwarse 

banden, waarmede de zijden van den romp voorzien 

zijn. Gelijk onze koekoek, brenet het wijfje van 

deze soort haar et in het nest van andere vogels; 

maar dit eì is wit, en zij kiest tot pleegouders 

uitslmitend insekten-etende vogels. De roep van dezen 

koekoek _hudt als _»di-di-di-didrie,” en hij werd 

derhalve door le Vaillant »Didrie” genoemd. — Bij 

eene derde kleine soort, Cueulus Klasiù, heeft de 

groene kleur eenen roodachtigen weèrschijn. — De 

gewone soort van Australië en Tasmanië, Cueculus 

Iucidus, heeft de bovendeelen van het vederkleed 

bronsachtig koperkleurig; maar de onderdeelen zijn 

witachtie, met dwarsbanden, die de kleur der bo vendeelen 

hebben. Deze vogel voedt zich met harige rupsen en 

allerlei soort van insekten, die hij, van tak tot tak 

springende, van de takken, de bladeren, of uit de 

spleten van de boomschors haalt. Ofschoon levendig 

van aard, is hij niet onrustig als onze koekoek. Zijn 

stemgeluid is fluitend, maar onaangenaam. Hij heeft 

eene golvende en tamelijk schielijke vlugt. Het wijfje 

leet haar et im het nest van kleme vogels, zooals 

honievogels, en kiest meest zoodanige nesten, die 

kogelvormig zijn en slechts eene kleme opening hebben. 

Het ei is heht olijfbruin. — De gewone soort van 

Java en Borneo, Cweulus chalcites, die van boven grijs 

is met gouden weerschijn, houdt zich, in lage streken 

in struiken op. — Cuculus wanthorhynechus, van de 



Sunda-eilanden, is fraai violetkleurig met gouden 

weèrschijn, en heeft eenen witten buik. 

Bij sommige soorten, die men onder den naam 

van »Oxylophus” afzondert, zijn de vederen van den 

bovenkop tot eene kuif verlengd, haar staart is langer 

dan bij de overige koekoeken, en zij zijn vanker van 

gestalte. — ene dezer, Cuculus glandarius, die het 

Noordelijk Afrika bewoont, werd van tijd tot tijd 

enkel in het Zuidelijk Europa waargenomen. Haar 

romp is niet grooter dan bij onzen koekoek, maar 

haar staart is aanmerkelijk langer. De bovendeelen van 

het vederkleed zijn grijsbruin met groenen weerschriju, 

de onderdeelen en zijden van den hals witachtig. 

Het wijfje van dezen vogel legt haar ei nagenoeg 

witsluitend im het nest van den zuidelijken bonten kraai: 

intusschen heeft men ook beweerd dat zij zelve een 

nest maakt en hare eieren uitbroedt: hoe dit ook 

zij. dit verschijnsel zou niet onder de onmogelijkheden 

behooren, vermits ook andere koekoekvogels, b. v. 

»Coccyzus Americanus,” dan eens een eigen nest maken 

en hunne eijeren zelven uitbroeden en ze dan wederom 

aan pleegouders toevertrouwen. — Eene andere 

Afrikaansche soort, Cueulus serratus, is zwart, en heeft 

eenen witten spiegel op de vleugels. Ook zij legt telkens 

haar ei in het nest van andere, maar voornamelijk 

allerlei kleine insekten-etende voe Haar stemgeluid 

kan door het woord »Edolio” wtgedrukt worden, en 

dit is ook de naam, dien men dezen vogel aan de 

kaap de Goede Hoop geeft. Zij wordt intusschen door 

de aldaar wonende Hoilanders veelal Nieuwejaars-vogel 

genoemd, omdat de jongen om nieuwjaar het nest 

verlaten. — Eene geheel anders gekleurde soort is 

Cueulus Coromandus, van Achter-Indië. Hare vleugels 

zijn licht bruinrood, de borst en buik witachtig, de 

staart en kuif zwartblaauw; de rug is donkergroen 

en de keel lichtros. 

Aan de koekoeken sluiten zich eenige afwijkende 

en zeer eigenaardige soorten aan. De eene is 

De Voorspeller Seylhrops Novae-Hollandiae. 

Zij heeft nagenoeg de erootte van een kraai, lange, 

puntige vleugels, en doet door hare kleuren eeniezins 

aan onzen koekoek denken; maar haar bek is veel 
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grooter dan bij eenige andere soort van koekoek vogel, 

en aan de bovenkaak van eene diepe, overlangsche vore 

voorzien. Deze zonderlinge vogel wordt in Australië, 

op Timor, Batjan, Halmahera en Celebes aangetroffen ; 

maar in eerstgenoemd werelddeel verhuist hij, noordelijk 

trekkende, in het najaar. Zijne komst wordt, uiet 

slechts door de inboorlmgen Australië, van Har 

ook door die van Celebes, voor een voorteeken van 

regenweder gehouden. Zijne stem, die hij zoowel 

bij het zitten als in de vluet doet hooren, is zeer 

schel hard. en Hij voedt zich met allerlei groote 

insekten, eet echter ook vruchten. De inwoners van 

Celebes noemen hem »Ameao”. 

De tweede afwijkende soort. de Koerol, Leplosomus 

Afer, bewoont Madagascar. Zij overtreft onzen koekoek 

heeft 

kop, eenen aan het einde regten staart, 

in grootte, eenen dikken hals en _erooten 

schuine op 

het midden van den bek geplaatste neusgaten, en 

korte, van voren met twee rijen schilden bedekte 

voetwortels, Even als de jonge koekoek, kan zij hare 

buitenste achterteen naar voren draaijen. Bij de oude 

de 

kopergroen, de borst en buik witachtig, 

voorwerpen zijn de rug, vleugels en staart 

de kop en 

hals grijs, maar de bovenkop is bronsbruin. De 

jonge voorwerpen zijn ros met zwarte vlekken en 

Men zeet, dat 

eenigzins het voorkomen heeft van onzen vlaamschen 

dwar strepen. deze vogel van verre 

gaai, en dat hij, als deze, luid schreeuwt. Hij houdt 

zich in bosschen op. en eet vruchten en insekten. 

DE KOELIKOE'S. COCCYZUS. 

De koelikoe’s hebben veel overeenkomst met de 

koekoeken ; maar hun staart is gewoonlijk langer, zij 

zijn veelal ranker van gestalte en hooger op de pooten, 

hunne vleugels zijn meer afgerond, en zij maken in 

den regel een eigen nest en broeden hunne eijeren 

De 

aangetroffen; anderen bewonen Zuidoostelijk Afrika 

zelven wit. meeste soorten worden in Amerika 

en Madaeascar. 

heeft 

dan onze koekoek en van boven bruinachtig erijs. 

Noord-Amerika eenige soorten, die klemer 

van onderen witachtig zijn. Eene dezer. Coccyzus 

Americanus, is zeer merkwaardig, omdat zij haar et 

slechts bij uitzondering in de mesten van andere 

vogels leet, in den regel daarentegen een eigen nest 

bouwt en hare eijeren zelve uitbroedt. Zij plaatst dit 

nest, hetwelk zeer eenvoudig en plat is, op boomen 
…) of heesters, en hare eijeren, 2 tot 4 in getal, zijn 

groenachtig blaauw, maar somtijds met geel of bruin 

gevlekt. Haar voedsel bestaat in rupsen, beziën en de 

eijeren van andere vogels. Zij draagt, in Noord-Amerika, 

in nabootsing van haar stemgeluid, den naam »kou”: 

maar men noemt haar aldaar ook » Regen vogel”, dewijl 

men meent, dat haar geschreeuw regen voorspelt. 

Men kan haar aan de gele kleur der onderkaak en de 

naakte ooekringen van de tweede Noord-Amerikaansche 
ey 
Coceyeus erytrophthalmus, onderscheiden, die soort, 
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roode oorkringen en eenen geheel zwarten bek heeft. 

Deze slaat haar verblijf bij voorkeur aan de oevers 

der stroomende wateren op, voedt zich voornamelijk 

met water-insekten en slakken, en eet zelfs kleine 

kikvorschen. Men vindt haar nest meest op boomen, 

vooral op sparreboomen, en hare 2 tot 4 eijeren 

zijn donker groenblaauw. 

In het treft 

met zachte vederen, eenen zeer langen staart, en 

heete Amerika men soorten aan 

een veelal licht roodbruin vederkleed. Men heeft haar 

onder den geslachtsnaam van »Piava” afgezonderd. — 

De gewone soort, Cocegens Cuyanus, in Cayenne» Piaya’” 

genoemd, heeft een minder zwaar ligchaam dan onze 

koekoek, maar haar staart is veel langer. Zij is in 

Brazilië en Guyana een gewone vogel, die zich in het 

bosch ophoudt, maar de grasvlakten, plantsoenen en 

tuinen dagelijks komt opzoeken. Hij is onrustig van 

ward, sprinet. met den staart wippend, en van tijd 

tot tijd schreeuwend, van tak tot tak, is in het geheel 

niet schuw en kan derhalve met gemak geschoten 

Men heeft getracht, worden. zijn stemgeluid door 

de herhaalde klanken »trik’’ uit te drukken. Hij 

maakt zijn nest in digte struiken, en het wijfje 

leet tot 6 groenachtig gemarmerde eijeren. — Eene 

kleinere soort uit Guyana, Coceyeus rutilus of »minutus” 

genoemd, heeft den romp naauwelijks grooter dan 

een leeuwerik. 

Andere Amerikaansche soorten hebben de vleugels 

langer dan gewoonlijk. Eene dezer, de Guira, Coccyzus 

guira, heeft de vleugels en den staart grootendeels 

bruin. de kop is van eene kleime kuif voorzien, en 

de overige deelen van het vederkleed zijn witachtige. 

Deze vogel bereikt een en een vierden voet lengte. 

Hij houdt zich op weilanden en in het lage, hieraan 

grenzende hout op, en wordt dikwijls tusschen het 

vee op den gerond loopende aangetroflen. Eene andere 

soort, Coeegens naevius. die in Brazilië, wegens haar 

stemgeluid. Sossi genoemd wordt, heeft naauwelijks 

De 

zijn witachtige, die der bovendeelen grijsbruin. met 

Zij houdt zich in 

eenen voet lengte. vederen harer onderdeelen 

eene donkere, overlanesche vlek. 

diete struiken op. 

Eene andere soort uit Brazilië, Coceyzus phastanellus, 

valt mm het oor door haren dunnen, nagenoeg regten 

snavel, en vooral doordien de boven-dekvederen van 

staart tot het 

verlened zijn. Zij heeft de grootte van onzen koekoek, is 

haren aam einde der staartpennen 

echter hooger op de pooten. De kop, hals en borst zijn 

geelbruin, de vleugels, rug en staart donkergraauw, 

de stuit en buik wit. Zij houdt zich in het woud op, 

komt echter veel op den grond, of zoekt haar voedsel, 

hetgeen in insekten bestaat, tusschen de diete takken 

der struiken of boomen. 

Eene groote en zeldzame soort van Brazilië, die ruim 

een en een halven voet lengte bereikt, hoog op de pooten 

is, en aan welke men den geslachtsnaam van »Cultrides” 

gegeven heeft. is op de bovendeelen bronsgroen, de 

kuif en slagpennen zijn staalblaauw, de buik is grijsachtig 

geelbruin, en zij heeft eenen zwarten band over de 

borst. Zij leeft eenzaam in groote wouden. Dit is 

De Cultrides. Coceyzus Geoff royi, 

De soorten die men onder den naam van »Koea’”’ 

heeft afgezonderd, bewonen Madagascar en het 

Zuidoostelijk Afrika. Zij hebben korte vleugels, eenen 

stevigen. tamelijk korten snavel, houden zich op den 

grond op, wippen met den staart als de eksters. 

voeden zich met slakken, en nestelen in boomholen. — 

Bene dezer, Coccyzus eristalus, is geheel grijsachtig 

blaauw van kleur. — Eene andere, Coceyzus Lalandei, 

heeft 

wit, en den buik ros. Zij bewoont de bosschen, vooral 

de bovendeelen zwartblaauw, de onderdeelen 

in bergachtige streken, en voedt zich met slakken, 

wier huizen zij op de rotsen stuk slaat. 

Aan de koelikoe’s sluiten zich groote soorten van 

het heete Amerika aan, die zeer hoog op de pooten 

zijn en zich veel op, of digt bij den grond ophouden. 

Eenige, de TAKKO'S, SAUROTHERA, bewonen de 

West-Indische 

meestal regten, maar aan de punt haakvormigen bek. 

eilanden, en hebben eenen langen, 

Men treft haar in bosschen of op vlakten aan, zij loopen 

schielijk op den grond of langs de boomtakken, of 

kruipen tusschen de struiken rond, ten einde rupsen, 

msekten of kleme op boomen levende kruipende 

tot 

Zij vliegen laag bij den 

» Anolis” die haar voedsel 

te 

erond, en laten dikwijls haar stemgeluid hooren, 

of 

uitgedrukt worden kan. Men vindt haar nest, hetwelk 

dieren, genoemd, 

verstrekken, vangen. 

hetgeen door de woorden »takko” »kewa-k wa’ 

A tot D witte, met zwart gevlekte eijeren bevat, op 



boomen. — De soort van Jamaica. Suurothera vetula 

genoemd, is op de bovendeelen bruin, maar de keel 

en wangen zijn wit, en de borst is ros. 

De overige soorten noemt men GROND-KOEKOEKEN, 

GEOCOCCYX. Zij zijn nog hooger op de pooten dan de 

Takko’s, en hebben eenen langen, flaauw gekromden 

bek, en sterk afgeronde vleugels. Men treft ze in 

Mexico en Californië in opene drooge streken aan. 

Zij leven op den grond, loopen zeer snel en met 

opgerigten staart, vliegen niet vlug, zetten zich nooit 

op boomen, verbergen zich, bij naderend gevaar, onder 

struiken, en voeden zich met insekten, kruipende dieren 

en kleine zoogdieren, De gewone soort, Geococcyr 

viatieus, die Californië bewoont, heeft ruim anderhalven 

voet lengte, en is bronskleurig met witte en rosse 

vlekken. 

DE MALKOHA'S. PHOENICOPHAEUS. 

Dit geslacht bevat een aantal soorten uit Oost-Indië, 

wier bek groot is en, gelijk haar vederkleed, veelal met 

fraaije kleuren prijkt. Hare meusgaten zijn open en 

gewoonlijk laag geplaatst. Zij hebben tamelijk korte, 

afgeronde vleugels, eenen min of meer verlengden 

staart, en veelal eenen naakten kring om de oogen. 

In den Imdischen Archipel treft men verscheidene 

soorten met eenen bonten snavel aan. Eene dezer, op 

het eiland Java Zoztok en door de natuurkundigen 

Phoenicophaeus melanognathus of »vividirufus” genoemd, 

en die nagenoeg anderhalven voet lenete bereikt, is 

op de onderdeelen ros, op de bovendeelen bronsgroen. 

op de achterhelft der staartpennen kastanjebruin. 

Zij heeft de onderkaak zwart, de bovenkaak geel. 

Men treft haar in streken aan die diet met struiken 

begroeid zijn. en ziet haar dikwijls met uitgebreide 

zonder zich met de vast te vleugels. en pooten 
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houden, op de digte struiken rusten. — De met deze 

soort zeer verwante Phoenicophaeus erythrognalhus, 

met eene roode onderkaak, vervangt hare plaats op 

Sumatra. — Phoenicophaeus callirhynchus, van Celebes, 

heeft den bovensnavel geel, maar van voren zwart. 

den onderbek van voren rood, en een roodbruin 

vederkleed, met uitzondering van den bavenkop en 

buik, die graauw zijn, en den staart en de achterhelft 

der vleugels, die eene staalblaauwe kleur hebben. 

Op Java treft men ook menievuldie eene andere 

soort, Phoenicophaeus Javanicus of »echrysoeaster”, aan. 

Het grijsgroen van haar vederkleed wordt op de keel 

en den buik door ros, en aan de punt der staartpennen 

door wit vervangen. Zij voedt zich met insekten en 

vruehten, en sluipt, bij de nadering van den mensch, 

gelijk de spoor-koekoeken, met golvende bewegingen 

en zoo groote behendigheid tusschen de struiken. dat 

men eerder op de gedachte zou komen, eene hagedis 

of slang dan eenen vogel voor zich gehad te hebben. 

Op de Philippijnsche eilanden treft men twee zeer 

fraai gekleurde en beide op eene geheel bijzondere 

wijze gekenmerkte soorten aan. Zij doen door hare 

erootte onzen koekoek en gestalte eeniezins aan 

denken, en houden zich in het lommer der dicte 

bosschen op. 

heeft 

verlengde en _vuurroode vederen. Overigens is het 

De eene, Phoenicophaeus superciliosus, 

boven elk oog eene rij van draadachtige. 

vederkleed zwartgroen, hetgeen slechts op de punten 

van de staartpennen door wit vervangen wordt. — 

De tweede soort, Phoeuicophaeus Cumingit. vertoont 

het eigenaardig verschijnsel, dat de vederen van den 

bovenkop en het midden van de keel hoornachtige 

en zwarte aanhangsels hebben. Overigens is haar 

vederkleed op de bovendeelen kopergroen, op de 

onderdeelen ros, terwijl de kop wit is. 

De Malkoha van Cuming. Phoenicophaeus Cumingii. 

Eene zeer fraaie, zeldzame en de evootste van alle 

soorten, Phoenicophaens radiatus. komt van Borneo en 

Sumatra, Zij bereikt meer dan anderhalven voet 

lenete, Is hoog op de pooten. en heeft den bek slechts 

flaauuw gekromd. De pooten en bek zijn groen, de 

vleugels en staart bronsgroen met purperen webrselrijun, 



de onderdeelen wit met zwarte dwarse banden, de 

bovenkop paars en even als de grijsachtig paarse 

hals en rug met metaaleroenen weêrschijn. De keel 

daarentegen is zwart en de naakte huid om de oogen 

rood. Deze vogel zet zich niet op boomen, maar 

houdt zieh op den grond op, waar hij de wormen 

zoekt, die hem tot voedsel verstrekken. 

DE SPOOR-KOEKOEKEN. CENTROPUS. 

De voornaamste kenmerken der spoor-koekoeken, 

en waaraan men hen dadelijk kan herkennen, berusten 

op den vorm hunner nagels en der vederen van 

hunnen kop en hals. Eerstgenoemde zijn rank, weinig 

gekromd, en die van de achterteen is, gelijk bij de 

meeste leeuwerikken, sterk verlengd en regt, weshalve 

men hem met een spoor vergeleken, en hieruit de 

benaming van deze vogels heeft afgeleid. Aangaande 

de vederen van hunnen kop en hals, ontwaart men, 

dat hare schachten- glanzig en afgeplat zijn, en met 

de punt over de vlag dezer vederen heenreiken. De 

hoofdkleuren van het vederkleed zijn ros- of roodbruin 

en zwart. De grootte dezer vogels wisselt af tusschen 

die van een raaf en een lijster; maar hun staart 

is lang en breed. De bek is kort en gewelfd. De 

wijfjes zijn veelal een weinig grooter dan de mannetjes, 

maar miet verschillend van kleur. 

Deze vogels worden in Afrika, in Oost-Indië tot 

de Philippijnsche eilanden en Nieuw-Guinea, en in 

Australië aangetroffen. Zij houden zieh 1m bosschen 

op, komen veel op den grond, en voeden zich 

voornamelijk met insekten en slakken. Im ons land 

werd tot heden geene der tamelijk talrijke soorten 

van dit geslacht levend gezien. 

De Reuzen-spoorkoekoek, Centropus Goliath, die op de 

eilanden Halmahera en Batjan aangetroffen wordt. 

overtreft alle overige aanmerkelijk in grootte, vermits 

hij nagenoeg twee en een halven voet lenete bereikt. 

De oude vogel is zwart van kleur, met eene groote 

witte vlek op elken vleugel. 

De Reuzen-spoorkoekoek. Centlropus Goliath. 

Eene andere groote soort is de Pazant-spoorkoekoej, 

Centropus phasianus, van Australië. Hare lenete bedraast 

nagenoeg 2 voet. De hoofdkleur van het vederkleed 

Is een mat zwart, maar de vleugels zijn grootendeels 

kastanjebruin met zwarte, dwarse banden, en de 

staart is donkerbruin met groenen weêrschijn en 

banden vereenigde rosachtige, veelal tot dwarse 

spikkels. De verblijfplaats van dezen vogel is in 

moerassige met eras, kruiden en hout bedekte 

streken. Hij houdt zich veel op den grond op, waar 

hij met groote behendigheid tusschen het eras en 

de kremden rent. Somtijds, vooral bij gevaar, vliegt 

hij op de lage takken der boomen, klimt, van tak 

tot tak springend, in de hoogte, totdat hij den top 

bereikt heeft, en vliegt alsdan op de naburige boomen. 

Deze vogel plaatst zijn groot, uit droog eras vervaardigd 

nest op eene kleine verhevenheid tusschen het diete 

gras. Het 1s overwelfd en van twee tegenover elkaar 

staande openingen voorzien, dienende voor het wijfje, 

om bij het broeden, door de eene den kop. 

Men heeft, 

gevonden, die 

door de andere den staart te steken. 

in _ Noord-Australië, ook nesten 



geplaatst waren tusschen de onderste bladen van 

pandanus-boomen. De eijeren, 3 tot 5 in getal, zijn 
sterk afgerond, vuil wit, hetgeen somtijds als met 

bruin aceerd verschijnt, en zij hebben eene zeer 

ruwe schaal. Deze vogel is eigenlijk de eenige 

bekende soort vam spoor-koekoek van Australië, 

ofschoon men gemeend heeft, dat de voorwerpen 

van Noord-Australië en die van Noordwest-Australië 

niet slechts daarvan, maar ook onderling eenigzins 

afwijken. 

Oost-Indische 

kleed 

De meeste soorten zijn in het 

volkomen zwart, met de vleugels en den 

mantel roodbruin. Ook zij houden zich veel op den 

grond op, en sluipen met behendigheid tusschen het 

gras en de digte struiken heen. Eene der gewoonste 

soorten, die meer dan anderhalven voet lenste 

bereikt, Centropus Philippensis, ìs zeer algemeen op 

Java. 

soorten hebben de De meeste Afrikaansche 

onderdeelen van haar vederkleed bruinachtig wit. 

Eene der meest bekende is Ceutropus Senegalensis. 

DE ASN DES CR OTO PAHAG A 

Het 

koekoekvogels voort, die, behalve hare zwarte kleur 

heete Amerika brengt eenige soorten van 

en hare eigenaardige zeden, vooral kennelijk zijn aan 

haren buitengewoon zijdelings zamengedrukten, hoogen, 

van boven scherpen en gewelfden snavel. In evootte 

Haar 

staart is tamelijk lang, breed en slechts uit S pennen 

evenaren of overtreffen zij onzen koekoek. 

zamengesteld. Zij hebben zijdelingsche, bij den grond 

van den bek geplaatste neusgaten, en haar voetwortel 

is, zoowel van voren als van achteren, met groote 

schilden bekleed. Zij hebben den bek en de pooten 

zwart, en ook het vederkleed is zwart, maar vertoont 

eenen blaauwachtigen weêrschijn. Zij vliegen met 

uitgebreiden staart, maar hare vlugt is miet snel. 

Zij houden zich veel op den grond op, waar zij 

gewoonlijk in het rond huppelen, ofschoon zij ook 

met snelheid loopen kunnen. Men treft deze vogels 

meestal gezellig, bij kleine vlugten van 10 tot 20 

stuks vereenigd, in opene, voornamelijk in bebouwde 

streken, en bij voorkeur bij het vee in het land aan, 

waar zij de in de huid van het vee zittende maskers 

van insekten uithalen, en tot dit einde zich op deze 

dieren zetten, daarop rond klauteren en met hunnen 

snavel het haar doorklieven. Intusschen vangen zij 

allerlei insekten, zooals bijen, sprinkhanen, hetzij 

op den grond, hetzij in de vlugt, en voeden zich ook 

met allerlei granen en beziën. Zij laten, in plaats 

van eenen zang. enkele harmonische klanken hooren; 

zij hebben eene onaangename lucht bij zich, en hun 

vleesch wordt derhalve niet gegeten. 

De Ans broeden gewoonlijk gezellie. Er vereenigen 

zich tot dat einde vijf tot zes paar van deze vogels, 

om op eenen boom een groot, gemeenschappelijk 
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nest, veelal van slingerplanten, te bouwen. Elk wijfje 

legt daarin hare 5 tot 6 eijeren, die door de naast 

elkaär zittende vogels uitgebroed worden. Eveneens 

heeft de gemeenschappelijke opvoeding der jongen 

zonder rustverstoring plaats. De eijeren, die eene 

blaauwachtig eroene kleur hebben, bieden bovendien 

het eigenaardige verschijnsel aan, dat hunne schaal 

van buiten, even als dit bij de eijeren der aalscholvers 

heeft. met 

kalkachtige stof bekleed is. 

en futen brooze. witte plaats eene 

In Brazilië wordt deze vogel »Ani”’, in Cayenne 

poiseau du diable”, op Haïti »bout de tabac”®” en in 

Suriname »Sinonzo-vogel” genoemd. 

Er zijn slechts een vijftal soorten van Ani’s bekend. 

In Brazilië en Guyana treft men menievuldie de 

twee gewone soorten aan. De Aleine Ani, Crotophaga 

minor, bereikt eenen _ voet nagenoeg lenste. De 

groote Ani, Crotophaga major, is de helft grooter en 

zeer kennelijk, door dat de bovensnavel van boven 

aan zijne grondhelft tot eenen grooten, uitstekenden 

en gewelfden rand uitloopt, die aan den eenvoudigen 

horen van sommige neushoornvogels doet denken. 

Bij sommige soorten is de bovensnavel aan weêrszijde 

van eenige overlanesche voren voorzien. Onder deze 

behoort Crotophaga sutcirostris, van Mexico. 

DE HONIGWIJZERS. INDICATOR. 

Deze door hunne zeden geheel eigenaardige kleine 

vogels, van Afrika en Oost-Indië, naderen het meest 

tot de koekoeken. Zij hebben zeer eenvoudige kleuren, 

eenen tamelijk korten, eenigzins gewelfden bek, en 

korte pooten. Gelijk de koekoeken broeden zij hunne 

eijeren niet zelven uit, maar brengen die in de 

Men treft 

waar men hen dikwijls, gelijk de 

nesten van andere vogels. hen in de 

bosschen aan, 

spechten, langs de stammen en takken der boomen 

ziet klimmen. Hun voedsel bestaat in insekten 

en dezer maskers. Hun naam is ontleend aan hunne 

zonderlinge, eigenaardige gewoonte, van den mensch 

en sommigen dieren, b. v. den honiedas, de wilde 

bijen aan te wijzen, ten einde zich, zoodra het 

bijennest om des honigs wille, uitgehaald wordt, op 

de daarin aanwezige maskers dezer insekten te 

vergasten. Het schijnt dat er slechts een klein getal 

soorten van dit geslacht bestaan. Wij gelooven niet, 

dat er eene dezer in Europa levend is gezien. 

Het is de soort Zedicator albirostris, wier zeden men 

het meest heeft waargenomen en die met verscheidene 

andere, in de bosschen van het Zuidelijk en eenige 

andere gedeelten van Afrika thuis behoort. Ofschoon 

hare geheele lengte slechts 8 duim bedraagt, behoort 

onder de soorten van het zij intusschen aroote 

geslacht. De bovendeelen van haar vederkleed zijn 

bruinerijs, de onderdeelen witachtig, de bek is 

geelachtig, en deze kleuren zijn slechts afgebroken 

door eene gele vlek op de schouders, eene witte op 



de oorstreek, en door het zwart. hetwelk de keel 

inneemt. Deze vogels houden zich in de bosschen 

op. In plaats van den mensch, die in hunne nabijheid 

komt, te ontvlueten, naderen zij hem, en trachten 

de opmerkzaamheid tot zich te trekken door hun 

geschreeuw en hun slaan met de vleugels. Door vooruit 

te vliegen, toonen zij aan, dat zij wenschen gevolgd 

te worden. en zoodra dit geschiedt, vliegen zij, onder 

gedurig geschreeuw, van tak tot tak voorwaarts, tot 

aan de somtijds eenige uren verwijderde plaats, waar 

zich een bijennest bevindt. Wanneer zij daarentegen 

zien, dat zij niet gevolgd worden, keeren zij om, en 

trachten door een verdubbeld eeschreeuw en onrust 

den mensch tot omkeeren te bewegen, en zij 

handelen ook op dezelfde wijze ten opzigte van den 

honiedas. Intusschen laten zich boeren, mboorlingen 

en de honiedas, die allen de sebaren en het geschreeuw 

van dezen vogel volkomen verstaan, niet te vergeefs 

uitnoodigen ter kostelooze verkrijging van honig, 

terwijl aan den vogel hierdoor een rijk maal van 

Ook 

bewoners dezer streken niet, dat men den honigwijzer 

bijenmaskers wordt overgelaten. dulden de 

verontrust of doodt, en geniet hij dus eene gelijke 

bescherming als op vele plaatsen de zwaluw en de 

ooijevaar. Wat de voortteling van den honiewijzer 

betreft, zoo had Le Vaillant beweerd, dat hij in 

boomholen nestelt, en het wijfje hare eieren op 

houtmolm leet. Imtusschen is het door de grondige 

waarnemingen van den schranderen natuurkundigen 

reiziger P, Verreaux bewezen, dat het wijfje, gelijk 

de koekoek, telkens een ei, nadat zij het op den 

erond geleed heeft, in den bek = opneemt, en naar 

het mest van andere vogels brenet, om het jong, 

zoodra het witeebroed en groot gebragt is, wederom 

te komen afhalen en verder op te leiden. De vogels, 

welke de honigwijzer tot pleegouders kiest, zijn 

wielewalen, klaauwieren en spechten. 

Eene der kleinste, eveneens zeer eenvoudig gekleurde 

soort. Zudicator Archipelagieus, komt van Borneo. 

DE TONERS ORSE 

MUSOPHAG A. 

Afrika alleen schijnt deze merkwaardige vogels, 

die een im vele opzigten in zich afgesloten geslacht 

vormen, voort te brengen, aan welke zich intusschen 

een geheel afwijkende Amerikaansche vogel, de 

Hoazin. dien wij aan het slot der toerako’s zullen 

behandelen, schijnt aan te sluiten. Ofschoon zij door 

hunne uiterlijke gestalte aan de koekoeken doen 

denken, wijken zij daarvan echter in vele bijzonderheden, 

door de hunne voormamelijk ook plaatsing van 

buitenteen, af. Deze namelijk kan, naar willekeur, 

naar voren of maar achteren en dus ook zijwaarts 

gerigt worden, en in dit opzigt is de eene poot geheel 

onaf hankelijk van de andere, De meeste soorten 

hebben ongeveer de grootte van eene duif, maar 

haar staart, ofschoon breed en afgerond, als bij deze 

vogels, is langer en steeds uit 10 pennen zamengesteld. 

De vleugels der toerako’s zijn van middelmatige 

lengte, breed, afgerond, en de slagpennen hebben 

veelal zeer groote vlekken, wier kleur dikwijls een 

fraai purperrood is. Bij vele soorten zijn de vederen 

van den bovenkop min of meer verlengd, om eene, 

dikwerf helmvormige kuif te vormen. Zij hebben 

eenen korten, sterk gewelfden, veelal hoogen en 

zijdelings zamengedrukten snavel, wiens zijranden 

gewoonlijk van fijne insneden voorzien zijn. De 

oogleden zijn bij velen maakt, rood van kleur en met 

een of twee rijen korreltjes bedekt. Hun voetwortel 

heeft ongeveer de lengte van de middelteen, en is van 

voren met groote schilden bekleed. Het vederkleed 

prijkt bij vele soorten met zeer fraaije kleuren en 

het purperrood der slagpennen vertoont het zonderling 

verschijnsel, dat het, wanneer de vogel doornat is, 

loslaat en uitgewischt wordt, terwijl de vleugel wederom 

deze kleur met prijkt, wanneer de vogel droog 

geworden is. Er zijn ook voorbeelden, dat het nat 

geworden rood in blaauw verandert, wanneer de vogel 

voor het opdroogen sterft. Bij opgezette voorwerpen 

is de roode kleur daarentegen ongevoelig voor den 

Invloed van het water. 

De toerako’s houden zich in bosschen op en zijn 

onrustig van aard. Bij hunne veelvuldige bewegingen 

ziet men hen dikwerf, gelijk de eksters, met den 

staart wippen, van tak tot tak springen, dan wederom 

op den gerond in het rond loopen, of zich zelfs, 

gelijk de spechten, tegen loodregte boomstammen 

zetten. Zij voeden zich voornamelijk met saprijke 

vruchten, en brengen aan de bananen-plantsoenen 

groote schade toe; sommige soorten eten echter 

ook land- of zoetwater-slakken. Het wijfje leet hare 

witte en nagenoeg kogelvormige eieren in holle 

boomen. De kleuren van het vederkleed bieden 

volgens de sekse weinig of geen verschil, en dat der 

jongen wijkt slechts door flaauwere tinten af. 

De soorten van dit geslacht kunnen onder twee 

zeer _ natuurlijke afdeelingen gebragt worden. be 

afbeeldingen, die wij hier van drie der voornaamste 

soorten geven, zijn ontleend aan het prachtwerk over de 

toerako’s, door het Koninklijk Zoöloeisch Genootschap 

uitgegeven. 

De eerste afdeeling bevat de EDELE TORRAKO'S. 

Zij zijn gekenmerkt door de fraaije kleuren van hun 

vederkleed en door dat hunne neusgaten eirond en 

zijn. Slechts 

heeft de vleugels eenkleurig: bij 

niet _ langwerpig eene _ soort, de 

Reuzen-Foerako, 

alle overigen zijn, met uitzondering der 5 of 6 laatste, 

de slagpennen der eerste orde op twee derden harer 

lengte, die der tweede orde tot nabij de punt, fraai 

purperrood. 



Bij eenige soorten loopt de bovensnavel naar achteren 

in een tot over het voorhoofd verlengd schild uit. 

Hare neusgaten zijn geheel vrij, en de teugels, gelijk 

de groote oorkring, naakt. 

De sewone der beide bekende soorten van deze 

onder-afdeeling is de paarse Toerako, Musophaga 

violacea. Deze vogel heeft ongeveer de erootte van 

een kraai, maar zijn staart is langer. Hij is zeer 

kennelijk aan de korte, voor het gevoel harde, 

fluweelachtie _donkerroode verderen. waarmede de 

bovenkop en het achterhoofd bedekt zijn. Het overige 
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vederkleed is fraai paarsachtig blaauw: maar er loopt 

eene smalle, witte streep langs den bovenrand 

van de oorstreek, De paarse toerako wordt in de 

bosschen van West-Afrika, van Seneeambië tot Gaboon. 

Aan de Goudkust niet aangetroffen. behoort hij 

onder de gewone vogels; intusschen werden er 

herhaaldelijk levende voorwerpen van deze landstreek 

voor onze diergaarden aangevoerd. 

De tweede soort, met eenen schildvormie verleneden 

bovensnavel, is de Zoerako van Milady Ross, Musophaga 

Rossae. 

De Toerako van Milady 

Deze prachtige en hoogst zeldzame vogel is slechts 

volgens het hier afgebeelde voorwerp bekend, hetwelk 

in 1854 door de dame, wier naam de soort draact, 

levend maar Engeland gebragt werd, nadat het reeds 

10 jaren lang in gevangen staat op St. Helena had 

verkeerd. Het was waarschijnlijk af komstig uit de 

tegenover voornoemd eiland liegende Portugesche 

bezittingen op het vasteland van Afrika; intusschen 

het 

overeenkomst 

is men bieromtrent im onzekere. Deze vogel 

heeft in het 

paarsen toerako, maar hij overtreft hem een weinig 

alsemeen met den 

in grootte, ofschoon de bek kleimer is; en het geheele 

vederkleed vertoont een prachtig donker staalblaauw, 

hetgeen slechts op den kop afgebroken is door het 

karmijnrood van het achterhoofd en van eene kleine, 

opstaande, afgeronde, op de krum geplaatste kuif, die 

uit diet bij elkaàr geplaatste vederen met losse draden 

gevormd Is. 

De overige soorten met rood aan de vleugels zijn 

kleiner dan de beide voorgaande : haar kop Is met 

Ross. Musophaya Rossae. 

eene min of meer ontwikkelde zijdelings zamengedrukte 

kuif versierd, en de onderdeelen van haar vederkleed. 

achterwaarts van de borst, zijn grijsachtig zwart. 

Men geeft haar veelal den eigenen geslachtsnaam van 

»Corythaix.” 

Eene soort van deze onder-afdeeling wijkt van alle 

overigen af door hare geheel vrije neusgaten en haren 

zwarten bek. Dit is Musophaga porphyrolopha. Zij wordt 

bovendien zeer gekenmerkt door de gouderoene en 

purperblaauwe, als gepolijst metaal glanzige kleuren 

van hare kuif. De vleugels zijn grootendeels staalblaauw. 

en de staart is donker metaalachtig groen. De hals. 

krop, borst, mantel en de kleine vleugeldekvederen 

zijn vaal sapgroen. Men heeft deze soort in de bosschen 

van Kafferland aangetroffen, maar er werden tot 

heden geene levende voorwerpen daarvan in ons land 

gezien. 

Eene zeer zeldzame soort, de Toerako met de witte 

kuif, Musophaga lencolopha, werd in de bosschen langs 

de oevers van den witten Boven-Nijl ontdekt. Zij 



heeft de een ekster. Het 

voorhoofd en de kruin zijn, even als de vleugels en 

ongeveer grootte van 

staart, fraai staalblaauw : de kuif, de overige gedeelten 

van den kop en de hals zijn wit; de krop is grasgroen 

en de bek geel, 

Musophaga leucotis ìs kennelijk aan hare digte, 

eenkleurig zwarteroene kuif, aan eene witte vlek op 

de teugels en eene witte, overlangsche streep achter 

de oorstreek. Overigens is de hoofdkleur van het 

vederkleed op de vleugels en den staart donker-, op 

de voor-deelen van den vogel lichtgroen, terwijl 

de bek eene roode of gele tint heeft. Deze vogel, 

die ongeveer de grootte van eene duif, maar eenen 

heeft, 

bosschen van Abyssinië aangetroffen, waar hij gezellie, 

langeren staart wordt _menigvuldig in de 

tot kleine vlugten vereenigd, leeft. Hij komt zoowel 

in bergachtige als vlakke streken voor. Men treft 

hem veelal ook aan de oevers der stroomen aan, 

waar hij zich op hooge boomen ophoudt, en bij voorkeur 

op de euphorbia’s gaat zitten. Ofschoon onrustig 

van aard en van boom tot boom vliegende, hoort 

men hem nooit eenig geluid van zich geven. Somtijds 

klemt hij zich, op de wijze der spechten, tegen de 

loodreste takken der boomen aan. Zijn voedsel bestaat 

in dadels, zoetwater-weekdieren en verschillende 

soorten van granen. 

Eene zeer fraaije en zeldzame soort, Musophaga 

erythrolopha of »Paulinae”, komt van Sierra-Leone, 

en werd eenige reizen levend te Parijs en Londen 

gezien. Zij is zeer kennelijk aan hare roode, van 

boven met wit gezoomde kuif. De mek is eveneens 

rood; de zijden van den kop en het voorgedeelte 

der keel zijn wit, terwijl de hoofdkleur van het 
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overige vederkleed groen is, hetgeen op de vleugels 

en den staart eenen metaalglanzigen, in goudbrons 

spelenden weêrschijn heeft. Deze vogel heeft ruim 

de grootte van eem ekster. 

De overige soorten met groote roode banden aan 

de vleugels hebben den kop, hals en krop fraai 

oraseroen; maar de kuif is van boven veelal met 

eene andere tint gezoomd. Haar snavel is rood of 

geel van kleur, en de neusgaten worden min of 

meer volkomen door vederen overdekt. In erootte 

overtreffen zij een ekster. 

Eene dezer soorten, Musophaga macrorhyncha, heeft 

de kuif met wit en zwart gezoomd, en de vleugels, 

be bek 

is geel, maar aan zijnen grond rood. Deze vogel, 

even als den staart, staalblaauw van kleur. 

die herhaaldelijk levend im onzen dierentuin gezien 

Afrika, 

Sierra-Leone tot Gaboon, aangetroffen, en behoort 

werd, wordt langs de westkust van van 

aan de Goudkust geenszins onder de zeldzame vogels. 

Hij heeft in zijne zeden en levenswijze de grootste 

overeenkomst met Musophaga Persa, 

Eene zeer zeldzame soort, Musophaga Mertani of 

»Verreauxi’, die in Gaboon werd waargenomen, heeft 

in grootte, kleur en den vorm van haren snavel de 

grootste overeenkomst met Musophaga macrorhyncha. 

maar zij onderscheidt zich van deze soort, even als 

van alle overige, doordien elke veder van hare kuif 

aan het einde met eene donker karmijnroode vlek 

versierd is. 

Eene der gewoonste soorten, die thans van tijd 

tot tijd levend van de Goudkust naar Europa vervoerd 

en in de dierentuinen ten toon gesteld wordt, is de 

volgende: 

De Persa-toerako. Musophaga Persa. 
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Bij deze soort is de kuif lang, puntig en eenkleurig 

groen, en de vleugels en staart hebben eene paarse 

kleur. Men ontwaart bovendien eene witte vlek voor 

het oog, langs den bovenkant der oorstreek eene 

witte streep, en de punt der kuifvederen neemt in 

den paartijd eene vuil purperachtige, maar flaauwe 

tnt aan. Intusschen heeft men de twee laatstgenoemde 

kenmerken niet bij de voorwerpen van Senegambië 

waargenomen, weshalve men deze ook veelal als eene 

eigene bijsoort, Mwsophaga purpurea of _»Buffonii” 

genoemd, afzondert— De Nederlandsche natuurkundige 

reiziger Pel heeft ons over deze soort de volgende 

aan de waarnemingen wordt 

Goudkust, 

medegedeeld: _ »Zij 

even als Mwsophaga macrorhyncha, zeer 

algemeen aangetroffen. Beide soorten leven in troepen. 

en houden zich bij voorkeur in het bosch, op de 

hoogste toppen der boomen op. Zij voeden zich met 

allerlei wilde vruchten, plunderen echter, wanneer zij 

der komen. ook de 

Het 

onder het aanhoudend geschreeuw van »kroe-kroe-kroe” 

Beide 

komen langs de geheele Goudkust voor, zijn echter, 

in de nabijheid woningen 

nisane-boomen. zijn rustelooze vogels, welke 8 IJ 2 

rondvliegen en elkander verjagen. soorten 

om hare sehuwheid, moeijelijk te schieten. Im de 

gevangenschap, welke zij zeer goed verduren, staken 

zij haar geschreeuw niet, en worden gemakkelijk met 

bananen en pepaai in het leven gehouden. De inlanders 

noemen dezen vogel Aflra, de Europeanen Uurvogel, 

omdat hij, vaar men zeet, op eenen bepaalden tijd 

van den schreeuwt, dag hetgeen intusschen bij 

voorwerpen in de gevangenschap niet opgemerkt 

wordt.” 

De laatste soort met rood aan de vleugels, MZwsop/aga 

albicristata, is zeer kennelijk aan hare van boven met 

wit gezoomde kuif. Overigens stemt zij in het algemeen 

met Mwusophaga Persa overeen; maar hare vleugels 

en staart zijn metaalachtig groen in plaats van paars, 

en zij is een weinig grooter. Ook deze soort werd 

levend in onzen dierentuin gezien. Zij bewoont de 

bosschen van Zuid-Afrika, en de onvergelijkelijke 

waarnemer Le Vaillant heeft over hare levenswijze 

merkwaardige bijzonderheden medegedeeld. Voleens 

hem is deze vogel miet schuw en kan men hem 

gemakkelijk naderen. Hij is zelfs vertrouwelijk en 

tevens zoo nieuwsgierig, dat hij uit eigene beweging 

de menschen of zelfs dieren, die hij ontwaart, nadert. 

en hen, boom tot boom van voortvliesende en 

vreugdetoonen uitstootende, volet. Deze klanken 

worden vergezeld door allerlei sierlijke bewegingen. 

hetzij dat hij plotseling zijnen uitgebreiden staart 

naar beneden keert, hetzij dat hij hem wederom 

opriet, tere hijete gelijken ddie iets: 

uitbreidt. waarbij het prachtige rood dezer deelen in 

vollen glans te voorschijn komt. Behalve voornoemde 

vreugdeklanken, die het mannetje ook in den paartijd 

doet hooren, heeft deze vogel eene lokstem. die in de S 

of 10 keeren schielijk achter elkaar uiteestooten klanken 

peorow”” bestaat; en in de vrees, of bij aannadering 

van een uil of eenig ander vijandelijk dier, stoot hij 

eenige schelle, ver klinkende, trompetterachtige toonen 

uit, volmaakt gelijk aan die, welke de Vaza-papegaai, onder 

gelijke omstandigheden, laat hooren. Niettegenstaande 

hunne vertrouwelijkheid, worden deze vogels echter 

weldra wantrouwend, indien zij kennis hebben gemaakt 

met de vuurwapens, en het valt alsdan zeer moeijelijk 

hen te Dit geschiedt het 

beste, wanneer men, bij de boomen, wier vruchten zij 

naderen en ze te dooden. 

geregeld komen plunderen, in een schuilhoek verborgen, 

zich op de loer gaat plaatsen. Men kan er op deze wijze 

somtijds tot 20 stuks op eene plaats dooden; zonder 

ze te verjagen, en het gebeurt zelfs, dat zij naar de 

plaats komen kijken, van waar het schot komt. Deze 

vogels voeden zich met vruchten, die zij met de pit 

verslinden. Zij zijn vooral verlekkerd op die van 

eene slingerplant. welke door de Hottentotten wilde 

druif genoemd wordt. Im de gevangenschap eten zij 

eveneens allerlei soorten van vruchten, en bij gebrek 

daarvan kan men hen ook met gekookte rijst of 

geweekt broodkruim, beide echter met een weinig 

suiker zoet gemaakt, in het leven houden. Zij nestelen 

in ruime boomholen. De eijeren, 4 in getal, zijn 

blaauwachtie wit. Beide seksen broeden afwisselend, 

en de jongen volgen hunne ouders gedurende een 

langen tijd. Deze toerako is een standvogel, en zijne 

zwaarvallige vlugt verhindert hem, groote reizen af 

te let 

in de oostelijke streken van Zuid-Afrika voor. Hij 

gen. Hij komt niet in de westelijke, maar slechts 

schijnt een taaiyje vogel te zijn. Reeds Le Vaillant had 

verscheidene voorwerpen naar Europa ingescheept. 

eu slechts eene reis van 6 maanden en buitengewone 

koude waren oorzaak van den dood dezer vogels. 

De Reuzen-toerako, Musophaga gigantea, wijkt van 

alle overige edele toerako's af‚ door dat zijne 

vleugels eenkleurig, dat is te zeggen, niet van roode 

banden voorzien zijn. Bovendien overtreft deze vogel 

alle overige soorten van toerako’s in grootte, en 

evenaart in dit opziet ongeveer eenen haan, behalve 

dat zijn staart aanzienlijk langer is. Hij heeft geheel 

vrije eenen _ hoogen, sterk neusgaten, gewelfden 

bovensnavel, en de kuifvederen zijn tot aan haar 

einde breed. De snavel vertoont een fraai citroengeel, 

hetgeen naar voren in eene roodachtige tint overgaat. 

De hoofdkleur van het vederkleed is een schimmelachtige 

licht, 

in het blaauw speelt. De kuif is zwart, de borst 

groen, hetgeen, naar het invallen van het 

groengeel, de buik bruinrood, het einde van den staart 

blaauwzwart, en de drie buitenparen der staartpennen 

zijn in het midden van eenen buitengewoon breeden, 

zwavelgelen band voorzien. Deze groote vogel werd 

Afrika. 

Gaboon, waargenomen. Hij bewoont ook het eiland 

aan de westkust van van Sierra-Leone tot 

Fernando-Po, waar hij zich in de toppen der hoogste 

boomen ophoudt en zeer moeielijk te schieten is. 

Volgens den heer Pel komt hij langs de eeheele 



en TOB an 

Goudkust, vooral in het _Ahantasche landschap 

voor, en behoort geenszins onder de zeldzaamheden. 

Intussehen is hij in den hooesten graad schuw, houdt 

steeds zich in het digte bosch op, leeft bij paren, 

en wordt nooit in gezelschap van andere toerako's 

aangetroffen. __ Voornoemde omstandigheden _ zijn 

waarschijnlijk ook oorzaak, dat deze vogel tot heden 

miet levend in ons land gezien werd. 

De Reuzen-loerako. Musophaga gigantea. 

De tweede hoofd-afdeeling der Toerako’s bevat 

de ONEDELE TOERAKO'S, SCHIZORRHIS door de 

natuurkundigen genoemd. Zij onderscheiden zich 

voornamelijk door hunne spleetvormige neusgaten, 

en de eenvoudige kleuren van hun vederkleed. 

Bij eenige soorten zijn de vleugels eenkleurig, en 

haar kop is van eene groote kuf voorzien. — Eene 

dezer, Musophaga (Schizorrhis) concolor, heeft eene, 

uit losse draden gevormde kuif, en is onder alle 

overige toerako’s dadelijk te herkennen aan hare 

eenvormige kleuren. De algemeene kleur der vederen 

is namelijk een groenachtig grijs, hetgeen op de 

kleine vederen, vooral op den hals en kop, in het 

lieht 

purperbruine, op den krop in het vuil aarderoen 

purperbruine, op de keel in het donker 

trekt, en op de groote slagpennen, even als aan het 

einde der staartpennen, in een groenachtig zwartbruin 

overgaat. De bek en pooten zijn zwart. Deze vogel, 

die aanzienlijk grooter is dan een ekster, bewoont 

de bosschen van het Zuidoostelijk Afrika. — De tweede 

soort met eenkleurige vleugels, Musophaga (Schizorrhis) 

personata, is zeer kennelijk aan haar naakt gezigt en 

de kleuren van haar vederkleed. Haar kop is van 

eene groote, vaal grijsachtig geelbruine kuif voorzien. 

De keek teugels en het voorgedeelte der zijden van 

den kop zijn met eene zwartachtig purperkleurige 

naakte huid bedekt. Het overige gedeelte van den kop 

en de hals zijn wit; de krop is mat geelgroen, en de 

overige onderdeelen zijn mat grijsgroen, hetgeen echter 

in het midden van borst en buik in het roestbruine 

overgaat. De rug, de bovenzijde der vleugels en 

staartpennen _ zijn groenachtig grijs, maar de 

onderzijde der staartpennen is geelgroen. De bek en 

pooten zijn zwart. Men heeft deze zeldzame soort 

in de zuidelijke provinciën van Abyssinië waargenomen: 

maar er is niets van hare levenswijze bekend. 

Bij eene soort, Musophaga (Schizorrhis) leucogastra, 

zijn de groote slagpennen aan den grond wit. De 

kop is van eene kuif voorzien, welker vederen tot aan 

het einde toe breed zijn. De bek is geelgroen. De 

borst. buk, schenkels. en de onder-dekvederen van 

staart en vleugels zijn wit, even als de grond der 

groote slagpennen en een breede baud der 4 paar 

buiten-staartpennen. De der grondkleur overige 

vederen is grijs, hetgeen echter op de kuif, de 

groote slagpennen en het einde der staartpennen in 

zwart overgaat, terwijl ook de vleugeldekvederen 

zwarte zoomen hebben. Deze toerako werd im de 

Abyssinische provincie Shoa ontdekt. Volgens den 

lutenant Barton geven hem de Arabieren dezer 

streken den naam van Kakatoea, omdat zij hem als 

eene soort van papegaai beschouwen. Hij houdt zich 

gaarne op digte boomen bij afgronden op, laat zijne 

luide stem dikwijls hooren, en stelt, wanneer hij 

vervoled wordt, alle listen der eksters in het werk 

om het gevaar te ontkomen. 



Men heeft eindelijk twee soorten zonder kuif, maar 

met smalle, puntige en eenigzins verlengde nekvederen, 

en wier groote slagpennen van eenen langen, witten 

band voorzien zijn. Hare vleugels zijn, naar evenredigheid, 

langer dan bij de overige soorten, en zij hebben eenen 

gelen bek, — De gewone van deze beide soorten, 

Musophaga (Schizorrhis) Africana of »variegata’’, heeft, 

behalve dat haar staart veel langer is, ongeveer de 

duif. De 

vederkleed is een purperachtig grijs, hetgeen op den 

grootte van eene hoofdkleur van haar 

kop, hals en krop in het bruine trekt, en op de 

overige onderdeelen in het witte overgaat. Bovendien 
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is elke der kleine vederen van den geheelen vogel 

van eene zwarte, overlangsche streepvlek voorzien. 

Deze soort bewoont Senegambië en wordt, ofschoon 

in kleinen getale, ook aan de Goudkust aangetroffen. 

Zij brengt in eerstgenoemde streek veel nadeel aan 

de bananen-plantsoenen toe. — In Abyssinië wordt 

haar plaats vervangen door Mwsophaga (Schizorrhis) 

zonura, die veel overeenkomst met haar vertoont, maar 

erooter is en eenen breeden. witten staartband heeft. 

Zij leeft im kleine troepen, en is zeldzamer dan de 

dezelfde streken bewonende Musopkhaga leucotis. 

De HOATZIN, OPISTHOCOMUS, is eene geheel afwijkende 

De Hoatzin. Opisthocomus cristatus. 

soort van het heete Amerika. die de plaats der 

Toerako's in de Nieuwe Wereld te vervangen schijnt. 

niettegenstaande zij door de rigting harer teenen, 

waarvan, zooals bij de meeste, niet tot de klimvogels 

behoorende soorten, standvastie 3 naar voren geriet 

zijn, van alle overige klimvogels afwijkt. Deze vogel 

heeft 

eenen langeren staart. De bovenkop is van eene, uit 

is nagenoeg zoo groot als eene hen, maar 

smalle vederen gevormde kuif voorzien: de bek is klein, 

zamengedrukt, tamelijk hoog, gewelfd en vertoont 

aan zijne zijvanden insneden. De pooten zijn kort en 

bovendeelen is een zwartachtie. De hoofdkleur der 

in het groenachtig spelend bruin; maar de onderdeelen 

zijn hchter eu valer: de halsvederen zijn van witachtige, 

overlangsche strepen voorzien, en men ontwaart op 

de vleugels twee lichte, dwarse banden. Men weet 

nog zeer weinig van de levenswijze van dezen vogel, 

dien men meestal onder de Hoendervogels rangschikt. 

Men zegt, dat hij in polygamie leeft, in het bosch 

op boomen nestelt en slaapt, maar zich over dag 

aan de moerassige oevers der rivieren ophoudt, ten 

einde zijn voedsel te zoeken, hetgeen in le jonge 

spruiten, de bloemen of zaden van waterplanten 

bestaat. Het ware te wenschen. dat deze merkwaardige 

soort levend naar Europa gebragt wierd. 
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DeE MUS NVOGBEIES:. 

CROPENIUSS: 

Over deze hoogst zonderlinge vogels hebben wij 

in onze »Handleiding tot de Dierkunde” het volgende 

gezegd: »Zij vormen eene op zich zelf staande groep, 

die zich echter het meest aan de toerako’s aansluit, 

en wier teenen, ofschoon ten opzigte harer plaatsing 

gewijzigd, als klimpooten beschouwd maeten worden. 

Zij hebben omstreeks de grootte en eenigzins ook 

het voorkomen van onze vinken, maar hun staart is 

trapsgewijze zeer aanzienlijk verlengd. Hunne pooten 

zijn vooral daardoor merkwaardig, dat zoowel hun 

duim als de binnenteen zijdelings geplaatst zijn, en 

zoo bewogen kunnen worden, dat dan eens twee of 

drie teenen naar voren en de eene of twee overige 

naar achteren, dan eens alle vier naar voren geriet 

kunnen worden. Hun voetwortel is, zoo als de teenen, 

met buitengewoon groote schilden bedekt. Hun bek 

is kort en stevig; de bovenkaak, die aan haren 

wortel breed is, en met hare S-vormige zijranden 

over de smalle onderkaak heengrijpt, loopt af hellende 

in eene punt uit. De achterhelft van den bek is 

veelal fraai gekleurd, en zijne gedaante doet aan die 

De huid om de 

oogen is naakt. De vederen van het achterhoofd zijn 

van den bek der toerako’s denken. 

min of meer kuifvormig verlengd. De vleugels zijn 

tamelijk kort, eenigzins afgerond, en van 9 eroote 

De staart pennen 

gevormd, maar de twee buitenste zijn buitengewoon 

kort. 

slagpennen voorzien. is door 12 

Hunne vederen zijn zeer zacht, kort en met 

lijne, gebrokene tinten versierd. Hun liechaam is 

naar evenredigheid buitengewoon zwaar. Zij voeden 

zich met vruchten, de knoppen en jonge spruiten 

van planten, maar eten nooit insekten, eranen of 

zaden. In plaats van op de takken te zitten en te 

springen, klimmen zij langs de takken of stammen 

De Quiriva-Muisvogel. 

der boomen en struiken, het ligchaam niet zelden 

naar beneden gerigt, zetten daarbij afwisselend den 

eenen poot na den anderen vooruit, en klimmen niet 

zelden ook. zoo als de papegaaijen, met behulp van 

den snavel. Zij schuiven, in stede van te loopen, langs 

den grond. Zij leven gezellig, klimmen, wanneer zij 

vliegen willen, gewoonlijk eerst op de takken in de 

hoogte, en vliegen alsdan, half vallende, een aan een. 

tot aan den voet der struiken, als afgeschotene en 

vallende pijlen. Zij zijn dom, miet schuw en worden 

dikwijls een buit der roofvogels. Bij het slapen 

haken zij zich, den kop maar beneden, aan de takken 

digt naast elkander vast, en vormen eenen klomp 

als een zwerm bijen. Zij slapen zoo vast, dat men ze 

met de hand kan vangen. Zij plaatsen hunne nesten 

in diete doornstruiken, waar men er niet zelden 

velen digt bij elkander vindt. Deze mesten zijn half 

kogelvormie, maar zeer diep, van gras en bladeren 

gemaakt, inwendig met pluis van planten bekleed, 

en bevatten ieder 5 tot 6 rosékleurige eijeren. Zij 

zingen miet, maar laten onophoudelijk hunne korte 

lokstem hooren, Hun vleesch is smakelijk. Zij vereenigen 

zich niet zelden tot troepen van vele honderden en 

zijn in het algemeen, waar zij voorkomen, in zeer 

groote menigte aanwezig. De Hollanders hebben deze 

vogels muisvogels genoemd, zoowel om hunne zachte 

vederen als om hunne gewoonte, van gelijk muizen 

door de struiken te kruipen. Men kent slechts zes 

soorten van dit geslacht. Er is geen onderscheid in 

kleur tusschen beide seksen.” 

Eene der meest gewone soorten, Colius Capensis, 

van de Kaap de Goede Hoop, is roodachtig grijs: 

maar de borst en buik zijn vaal geel; de staart is 

blaauweraauw, en de stuit roodbruin met eene witte 

streep. — Bij Colius nigricollis, van Angola, zijn de 

staartpennen breed en de keel is zwart. — Eene andere 

soort. de @uiriva, Colius Quiriva of »Indieus” genoemd. 

heeft het voorhoofd en de onderdeelen bruinachtig 

ros, de overige deelen grijsgroen. 

Colius Quiriva. 



PEZEN NO GNENESE 

CASE DEONNNEESE 

De vogels die men op eene natuurlijke wijze onder 

de algemeene benaming van Zwaluwvogels kan 

zamenvatten, zijn degenen, die de groote geslachten 

der Zwaluwen, der Gierzwaluwen. der Geitenmelkers 

en der Kolibris uitmaken. 

Zij zijn gekenmerkt doordien hunne vleugels, als 

het ware, ten kosten der pooten ontwikkeld zijn, of 

in andere woorden, doordien hunne vleugels bij 

uitstek tot eene gemakkelijke en snelle vlugt ingerigt, 

en de pooten tot het loopen geheel of nagenoeg 

ongeschikt zijn. Deze zijn derhalve zwak en zeer 

kort; de vleugels daarentegen lang, puntig, en veelal 

zelfs zeisvormig gekromd. Hun snavel biedt, volgens 

de geslachten en soorten, veelvuldige afwijkingen aan. 

Zij voeden zich voornamelijk met insekten, vangen 

hunnen buit terwijl zij vliegen en verslinden hem 

steeds im zijn geheel. Eenige zwaluw-soorten 

eten in het koude jaargetijde ook beziën, en de 

kolibri's Teven gedeeltelijk ook van de honigsappen 

der bloemen. 

Men 

dierentuinen; intusschen heeft men voorbeelden, dat 

ziet deze vogels zelden of nooit im de 

er levende geitenmelkers en kolibris naar Europa 

gebragt, en eenigen tijd in het leven gehouden werden. 

DIE ZWA LU NWEN. 

HIRUNDO. 

De soorten van dit groote geslacht zijn allen 

gemaakt naar den grondvorm, dien onze inheemsche 

zwaluwen aanbieden, en over alle werelddeelen 

verbreid. Hare vleugels zijn lang, zeisvormig, zeer 

puntig, uit 10 slagpennen der eerste orde zamengesteld, 

van welke de eerste de langste is; de vleugeldekvederen 

zijn daarentegen buitengewoon klein en kort. Haar 

staart, uit 6 pennen zamengesteld, is aan zijn einde 

min of meer, en zelfs veelal zeer diep gevorkt. Zij 
A hebben aan de pooten 4 teenen, waarvan 3 naar 

voren gerigt zijn. De voetwortel is kort, van voren 

met eene rij schilden, en slechts bij eene soort met 

bekleed. vederen Zij hebben eenen korten hals, 

afserouden kop, eene wijde mondopening, en eenen 

zeer kleinen, driehoekigen bek. De vederen zijn 

tamelijk hard, glad aanliggend, en hare donkere 

kleuren zijn dikwijls glanzig staalblaauw. Er is eeen 

of weinig uiterlijk onderscheid tusschen beide seksen. 

en het eerste kleed wijkt van dat der ouden gewoonlijk 

slechts door Mlaauwe tinten of lichte vederzoomen af. 

De zwaluwen vliegen uitstekend en brengen het 

grootste gedeelte van den dae vliegend door: zij 

zetten zich somtijds, om uit te rusten, op takken of 

op den grond, waar zij echter met zoo veel moeite 

loopen, dat zij slechts weinige stappen kunnen doen. 

en zich daarbij met de vleugels in evenwigt houden. 

Bij het 

horizontaal en kruisen de vleugels nooit. Zij vangen 

zitten houden zij het ligchaam bijkans 

hun voedsel, hetgeen grootendeels in vliegende insekten 

bestaat, vliegende, slikken het vliegende in, en voeden 

vliegende de volwassen jongen. Zij hebben eenen, niet 

zelden aangenamen zang. Zij houden zich in opene 

streken op, en leven meest gezellig. Sommige soorten 

maken min of meer kunstmatige nesten, veelal uit 

kleiachtige aarde, en bevestigen ze aan loodreete 

vlakken van gebouwen of rotsen; andere nestelen in 

aardholen, die zij zelven graven. De zwaluwen zijn, 

vooral door het wegvangen van allerlei voor het 

tamme hoornvee lastige insekten, hoogst nuttige 

dieren, en genieten derhalve, vooral ten platten lande, 

eene algemeene bescherming. Zij verhuizen in het 

koude saizoen ; maar sommigen, zooals Miruudo bicolor, 

van Noord Amerika, blijft aldaar in sommige streken 

den geheelen winter over, zelfs wanneer de wateren 

met zeer dik ijs bedekt zijn. Het gebeurt ook 

somtijds in Europa, vooral in de zuidelijke streken, 

dat enkele voorwerpen, waarschijnlijk van late 

broedsels, verhinderd zijn te vertrekken. Zij kiezen 

in dit geval boom- en aardholen of andere schuilplaatsen 

tot haar verblijf. Toevallig afgemat, verstijfd, slapende 

heeft dit 

verschijnsel waarschijnlijk aanleiding geveven tot het 

of verdronken voor den dae eehaald, 

reeds sedert de oude tijden bekende vertelsel, dat 

de zwaluwen niet verhuizen, maar eenen winterslaap 

houden. 

Als voorbeeld der zwaluwen in het algemeen kan 

men onze Boeren-zwaluw, Hirundo rustica, de hij elk een 

bekende soort, aanvoeren. Men weet, dat haar staart 

diep gevorkt, en haar vederkleed op de bovendeelen 

elanzig zwartblaauw, op de borst en den buik wit 

is maar zij heeft het voorhoofd en de keel kastanjebruin, 

men ontwaart op de keel een zwarten kraag, en de 

staartpennen zijn, met uitzondering van het middelste 

paar, op de binnenvlag van eene witte vlek voorzien. 

bewoont in den niet 

IJsland, 

ematigde Azië tot Japan. Bij ons vertoeft 

Onze boeren-zwaluw 

slechts 

zomer 

eheel Europa tot maar ook het or 
te) 

geheele & 



zij van de eerste helft van April tot in de maand 

October, en vertrekt alsdan, om in de noordelijke 

helft van Afrika te overwinteren. Haar voedsel bestaat 

voornamelijk in vliegende insekten, die zij ook im de 

vluet vangt, en daar deze menigvuldig in de nabijheid 

der woningen, vooral der veestallen, zijn, zoo slaat 

zij haar verblijf gaarne aldaar op, nestelt er 

veelal, en wordt, om het nut, dat zij door het 

weevangen van insekten sticht, door den landman 

vaarne gezien en beschermd. Zij vervaardigt haar 

groot nest uit kleiachtige aarde, die met stroo- en 

erashalmen doorwerkt wordt, beleet het van binnen 

plakt 

balken, muren of de binnenzijde van de daken. Het 

met _vederen, en het, als het ware, tegen 

heeft eeniezins de gedaante van eenen in de rigting 

der lengte-as doorgesneden hollen, omgekeerden 

De 

’s jaars, en legt telkens 4 tot 6 langwerpige, witte, 

bedekte 

eijeren. Men treft somtijds voorwerpen aan, bij welke 

kegel. boeren-zwaluw broedt veelal tweemaal 

met bruine, graauwe en paarse vlekjes 

het wit van den buik en de borst min of meer in 

het trekt, 

standvastie op sommige hooge streken der Alpen, 

roodbruine en deze afwijking wordt 

in Eevpte en eenige gedeelten van het Zuidoostelijk 

Europa waargenomen. — In Noord-Amerika wordt de 

plaats van onze boeren-zwaluw vervangen door Miruxdo 

rufa, wier borst en buik eveneens roodbruin van 

kleur zijn. 

Men heeft in Abyssinië en op het vasteland van 

Oost-Indië eene klemere soort, Mirurdo filifera, bij 

welke slechts het buitenste paar staartpennen eene 

zeer aanzienlijke lengte bereiken, terwijl de overigen 

kort zijn en van gelijke lengte. Hare onderdeelen zijn 

wit, de bovendeelen blaauwzwart, en zij heeft eenen 

roodbruinen kop. 

Afrika 

door vorm en kleur aan onze boeren-zwaluw aansluiten. 

Sommige soorten van en Azië, die zich 

hebben de stuit ros, en de onderdeelen dikwerf van 

zwarte, overlangsche streepvlekken voorzien. — Eene 

dezer, Hirundo Senegalensis, van het heete West-Afrika, 

is_grooter dan onze boeren-zwaluw, en heeft geene 

witte vlekken aan de staartpennen. — De gewone 

Kaapsche zwaluw, Miruudo Capensis, heeft den kop en 

den nek rosbruin. Zij nestelt. gelijk onze zwaluw, veelal 

in gebouwen ; maar haar nest is zeer verschillend van 

gedaante, vermits het die van een hollen kogel, met eene 

lange buis tot meane, beeft. Deze soort verhuist ook, 

zooals de overige in Zuid-Afrika broedende trekvogels, 

in eene aan onze trekvogels tevenovergestelde rieting. 

te weten noordwaarts. 

Soumige soorten hebben den staart zeer weinige 

gevorkt. — Fene dezer, Mirundo fulva, die buiten haren 

korten, aan het eimde nagenoeg regten staart, de 

grootte van onze boeren-zwaluw heeft, is op de 

bovendeelen blaauwzwart, op de onderdeelen brumachtig 

stuit 

voorhoofd en een _nekkraag zijn witachtig. Zij 

wit: de keel is brwnrood, de 

het 

Deet ros, en 

werd oorspronkelijk in Westelijk Noord-Amerika 

aangetroffen, maar zij heeft zich allengs over het 

oostelijk gedeelte der Vereenigde Staten verbreid. 

Deze vogels leven gezellig. maken hunne nesten, die 

de gedaante van een in de lengte doorgesneden chemisch 

retort hebben en zeer bros zijn, uit klei, en plaatsen 

ze diet bij elkaär, hetzij aan rotswanden, hetzij aan 

de muren van gebouwen, nabij het dak. Het wijfje 

leet telkens 4 witte met bruine vlekjes bedekte 

eijeren.— Eene soort, van het Zuidelijk Noord-Amerika 

en Mexico, Mirundo bicolor, die onze boeren-zwaluw 

in grootte overtreft, is op de bovendeelen donker 

blaauweroen, op de onderdeelen wit. Zij voedt zich 

in het najaar, voor haar vertrek, nagenoeg uitsluitend 

met de beziën van Myrica cerifera ; somtijds overwintert 

zij ook op hare gewone woonplaats, en men ziet 

haar bij toe water en felle koude even vrolijk in het 

rond vliegen als in de hitte van den zomer. Zij 

plaatst haar, van gras en vederen vervaardigd en 

nagenoeg kegelvormig nest in holle boomen. 

Bij sommige Amerikaansche soorten is de bek 

De 

onder deze is Mirundo purpurea. 

veel steviger dan gewoonlijk, meest bekende 

Zij evenaart in 

srootte een leeuwerik, en haar volkomen kleed 

is geheel paarsachtig blaauwzwart. Deze in het 

gematigde en warme Noord-Amerika gemeene soort 

voedt zich voornamelijk met wespen en torren, die 

zij geheel inslikt. Zij nestelt in de spleten van rotsen 

en muren, en legt hare geheel witte eijeren ook 

gaarne in broedkastjes, die men tot dit einde buiten 

de huizen ophangt. 

Sommige soorten zijn door hare eenvoudige kleuren 

gekenmerkt, en nestelen im rots- of aardholen. 

Haar vederkleed is op de bovendeelen vaalbruin, 

op de onderdeelen witachtig, en haar staart is zeer 

weinig gevorkt. — ene dezer, de Oever-zwaluw, 

Hirundo riparia, die aanzienlijk kleiner is dan onze 

boeren-zwaluw, wordt in het grootste gedeelte van 

Europa tot in het gematigde Siberië aangetroffen, en 

is ook vrij algemeen over ons land verspreid. Zij 

leeft gezellig en broedt in aardholen, die zij zelve maakt 

aan hellingen van den erond, zooals duinen, asch- en 

aardhoopen, in aangevulde spleten van rotsen of 

muren, in dijken en wallen, zelfs wanneer deze met 

planken beschut zijn, tusschen welker vreten zij alsdan 

4 tot 6 witte eijeren eenen toegang zoekt. Hare 

liegen in een uit grashalmen en vederen vervaardigd 

nest, — Eene grootere soort van Zuid-Europa, Mirundo 

rupestris, heeft witte vlekken op den staart, en nestelt 

in de spleten van rotsen of van hooge torens. 

Bij eene soort zijn de pooten met vederen bedekt. 

Dit is onze zoogenaamde Mwuis-swaluw, Hirundo urbica. 

Zij is kleiner dan de boeren-zwaluw, heeft den staart 

veel minder gevorkt; hare onderdeelen en de stuit 

zijn wit, terwijl de overige deelen eene blaauwzwarte 

kleur hebben; hare stem is verschillend; haar nest, 

hetwelk zij in gebouwen plaatst, is niet slechts met 
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de achterzijde, maar ook met de bovenzijde vastgehecht 

en heeft van onderen eene opening tot ingang. Hare 

4 tot 6 eijeren zijn wit. 

DE GIER-ZWALUWEN. 

CRI SIPS: 

De Gier-zwaluwen hebben in hare gestalte veel 

overeenkomst met de zwaluwen; maar hare vleugels 

zijn langer en reiken, wanneer deze niet op eene 

ongewone wijze verlengd is, over den gewoonlijk 

korten staart heen; die staart is slechts uit 5 paar 

pennen zamengesteld; haar duim is bij sommige 

soorten naar voren zijwaarts gerigt; zij hebben groote, 

kromme nagels, eenvoudige kleuren, eene schelle stem, 

zonder zang; zetten zich noch op takken noch op 

den grond, kunnen zich op den grond in het geheel 

niet anders bewegen dan door het ligchaam vooruit te 

schuiven, veelal zelfs niet eens opvliegen. Zij zwerven, 

zonder zich te vermoeijen, nagenoeg den geheelen 

dag, in de lucht in het rond, rusten slechts in de 

spleten van rotsen en muren, of in holle boomen uit, 

nestelen ook op zoodanige plaatsen, leggen witte 

eijeren, en voeden zich uitsluitend met insekten, die zij 

steeds in de vlugt vangen. 

De soorten bij welke de duim zijwaarts geriet 

is, en naar voren, maar niet achterwaarts kan 

gedraaid worden, gelijken min of meer op onze 

gier-zwaluw. Zij hebben korte, geheel of grootendeels 

met vederen bekleede voetwortels, en een gevorkten, 

maar tamelijk korten staart. Onze Gier-ewaluw, 

Cypselus apus of »murarius”, heeft het vederkleed 

bruinzwart met eenen _greenachtigen weèrschijn; 

maar de kin en eene kleine vlek aan de keel zijn 

grijsachtig wit. Zij broedt in het geheele warme 

en gematigde Europa, alsmede in het gematigde 

Siberië. Zij behoort onder het kleine getal vogels, 

die ons reeds vroeg, in Augustus, verlaten, en eerst 

laat, in de eerste helft van Mei terugkeeren. Daar 

zij zich bij voorkeur op de torens of andere hooge, 

vooral oude gebouwen ophoudt, zoo kan men haar 

in alle steden en dorpen gadeslaan, hoe zij gezellig, 

hoog in de lucht in het rond zweeft, en daarbij 

dikwijls haar schel stemgeluid laat hooren. Zij 

vervaardigt haar groot nest ruw uit stroohalmen, 

die zij met haar speeksel zamenkleeft, en plaatst 

het onder daken, in de spleten van muren en rotsen, 

of zelfs in boomholen. De eijeren, 3 tot 4 in getale, 

zijn langwerpig en wit. — Men treft eene grootere soort, 

Afrika, Zuidwestelijk 

Azië, Zuidelijk Europa tot Tyrol en Zwitserland en 

Cypselus melba, in Noordelijk 

zelfs in sommige streken van Groot-Brittanje aan. 

Hare _bovendeelen zijn grijsbruin, de onderdeelen 

wit, met eenen bruinen gordel over de borst. Zij 

houdt zich in rotsachtige streken op, en nestelt in 

de spleten van steile rotsen of ook van muren. — 

Eene zeer kleine soort, Cypselus phoenicobia, die niet 

grooter is dan ons sijsje, wordt in Jamaica aangetroffen. 

Hare onderdeelen en een band over de stuit zijn 

wit, de overige bovendeelen zwart. Zij verhuist niet, 

en vliegt over dag, gezellig en in grooten getale, over 

moerassen en grasvlakten. Zij broedt ook gezellig, 

en plaatst hare, uit boomwol en enkele vederen 

vervaardigde en van binnen, onderling, door talrijke 

galerijen vereenigde nesten op boomen. 

Eenige kleine Indische soorten hebben eenen aan het 

einde regten of slechts flaauw gevorkten staart. Haar 

duim is naar achteren gerigt. Zij zijn van Mauritius 

oostelijk 

eilanden 

over Achter-Indië en de Philippijnsche 

Men heeft onder 

bijzonderen naam van »Collocalia” zamengevat. Tot 

verspreid. haar den 

deze kleine groep behoort de Satangane, Cypselus 

esculentus, die de zoogenaamde eetbare zwaluw-nesten 

oplevert. Zij is niet grooter dan een sijsje, op 

de _ bovendeelen donkerbruin, op de onderdeelen 

donkergrijs, op den buik met wit geschakeerd. Deze 

vogeltjes vervaardigen hunne kleine nestjes, die de 

gedaante van een in het midden doorgesneden 

schoteltje hebben, geheel of nagenoee uitsluitend uit 

hun speeksel, dat na het droogen eene geleiachtige 

taaije massa, gelijk vischlijm, vormt, en plaatsen ze 

digt naast elkaär tegen rotswanden. De verbeelding der 

zinnelijke Chinezen heeft deze stof als een uitstekend 

aphrodisiacum gestempeld, en ofschoon zij zonder 

eenige smaak of geur is, en tot niets kan dienen. 

duur 

betaald wordt, en de nieuwsgierigheid haar ook op de 

tafels 

Intusschen leveren deze nestjes aan de bezitters van 

hebben de mode, de ijdelheid, omdat zij 

der rijken van ons werelddeel gebragt. 

diergelijke _vogelbergen aanzienlijke winsten op, 

vermits er alleen naar Canton jaarlijks ongeveer een 

vierde millioen pond vogelnesten, ter waarde van drie 

en een halve millioen gulden, uitgevoerd worden. Op 

heeft 

nestelplaatsen, vooral in de groote holen der steile 

Java men een aanzienlijk getal dergelijke 

en op allerlei zonderlinge wijzen uitgeholde kalkrotsen. 

die zich aan de zuidkust van dit eiland bevinden. 

Er zijn intusschen ook zoodanige nestelplaatsen in 

b. 

Gedéh. — Eene andere soort, de va?sche Salangane, 

de _ binnenlanden, v. aan den bekenden bere 

Cypselus fueiphagus, ook »nidifieus” genoemd, is een 

weinig «kleiner en het bruin der bovendeelen trekt 

in het metaalgroen. 

tot het 

plantenstoffen, zooals vezels, fijn zeewier, palmdraden. 

Zij gebrukt meer uitsluitend JJ Ss 

vervaardigen van hare nesten allerlei 

harde soorten van mos: stoffen, die nen bij de nesten 

der voorgaande soort slechts bij uitzondering of in 

kleine hoeveelheid aantreft, weshalve ook de nesten 

der valsche salangane »onechte vogelnesten” eenoemd 

worden. 

Sommige gier-zwaluwen, > Acanthyvllis® genoemd. 



hebben de staartpennen voorzien van zeer stevige 

en in doornachtige punten uitloopende schachten 

zonder vlag, dienende om het ligchaam te ondersteunen, 

wanneer deze vogels zich tegen loodregte vlakten 

treft 

soort, Cypselus giganteus, aan. Zij overtreft in grootte 

hangen. — Op Java men eene zoodanige 

zelfs onze groote Europesche soort; de onder-dekvederen 

van haren staart zijn wit, alle overige deelen zwart. — 

Cypselus pelasgius, van Noord-Amerika, waar zij echter 

slechts van Mei tot September vertoeft, is niet grooter 

dan onze huis-zwaluw. Zij is van boven grijsbruin, 

van onderen lichter, en heeft eene witachtige keel. 

In onbewoonde streken nestelt zij gezellig in holle 

boomen; in de bewoonde streken daarentegen nagenoeg 

uitsluitend in schoorsteenen; haar nest is overigens zeer 

klein, en slechts uit fijne takjes zamengesteld, die door 

middel van het speeksel des vogels, onderling verbonden 

en _zamengeplakt, aan de binnenwanden van den 

schoorsteen gehecht worden. Elk nest bevat gewoonlijk 

vier witte eijeren. Wanneer het gebeurt, dat de nestjes 

met de jongen door slaeregen weggespoeld worden, 

zoo haken zich deze, al zijn zij nog naakt en blind, 

aan den muur vast, en worden, al hangende, zoo lang 

door de ouders gevoed, tot zij groot genoeg zijn, om 

te kunnen wegvliegen. 

In Oost-Indië en Oostelijk Afrika heeft men 

verscheidene, veelal erootere soorten, die zich van de 

gier-zwaluwen door langen, diep overige eenen 

gevorkten staart onderscheiden. Bovendien zijn hare 

vleugels zeer lang, en haar vederkleed is veelal met 

fraaijere kleuren versierd. Zij houden zich in bosschen 

op. en men heeft aan haar den bijzonderen naam 

van Boomgier-zwaluwen,»Dendrochelidon’”’, verleend. — 

De 

Moluksche eilanden en Nieuw-Guinea. Haar liechaam: 

grootste soort, Cypselus miystaceus, bewoont de 

evenaart dat van een spreeuw. Zij heeft de vleugels, 

den staart en den bovenkop blaauwzwart, de achterste 

schoudervederen, eene streep om den bovenkop en de 

zeer verlengde knevelvederen wit, de overige deelen 

graauw. — Eene veel kleinere soort, van Borneo en 

Sumatra, Cypselus comatus, gelijkt op de voorgaande 

ten opziete van hare kleurverdeeline, maar het eraauw 

wordt door een fraai olijfbruin vervangen. — Eene 

Klecho. 

Cypselus kleeho of »longipennis,” evenaart in grootte 

op Java en Sumatra levende soort. de 

onze _gier-zwaluw; maar haar staart is veel langer 

en dieper gevorkt en hare kleuren zijn verschillend 

en fraaijer. De vleugels en staart zijn donkergroen, 

lichter, de _onderdeelen de overige _bovendeelen 

graauw, en de wangen roodbruin. Zij is over het 

grootste gedeelte van Java verspreid, maar nergens 

meniegvuldig. Zij houdt zich in bosschen op, zet zich 

op boomtakken om wit te rusten, en is de eenige 

soort vans deze kleine groep, wier wijze van nestelen 

men kent, en deze is in der daad hoogst zonderling. 

Deze vogel maakt jaarlijks twee broedsels, die echter 

ieder slechts uit een ei bestaan. Dit ei is langwerpig 

| 
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elliptisch, een weinig grooter dan dat van onze 

gier-zwaluw, en blaauwachtig wit. Het nest, welks 

gedaante met dat der eetbare vogelnesten overeenstemt, 

is volstrekt niet grooter dan vereischt wordt om het 

ei te bevatten. De wanden zijn uitermate dun en 

gevormd uit vederen, grootendeels van den vogel 

zelven, en uit kleine stukjes hard boommos (Lichen): 

het tot 

gomachtige massa opgedroogde speeksel des vogels. 

Ditzelfde 

een _en ander zamengekleefd door eene 

verbiudmiddel dient ook om het nestje 

aan den horizontalen, omstreeks eenen duim dikken 

boomtak te hechten, dien de vogel tot nestelplaats 

gekozen heeft. De geringe grootte van het nest en 

de grootte van het ei zijn oorzaak, dat de vogel bij 

het broeden eigenlijk op den boomtak zit, en het ei 

slechts met den buik bedekt. De volgende afbeelding 

vertoont den vogel met het nest en ei in verhouding 

hunner onderlinge erootte, 

De Klecho. Cupselus klecho. 

DEEGEN EAN ENE RES 

CANBSR EMS Gr US: 

Deze vogels, die men ook »Nacht-zwaluwen’”’ en 

»Dagslapers” noemt, stemmen, wat hun maaksel betreft, 

inhet 

Maar 

algemeen met de gier-zwaluwen overeen: 

hunne oogen en hun kop zijn grooter, de 

vleugeldekvederen langer, de vederen in het algemeen 

veel zachter en van kleuren voorzien, welke aan die 

van vele uilvogels en nachtvlinders doen denken; zij 

vliegen ook zonder gedruisch, hebben eene nachtelijke 

levenswijze en voeden zieh veelal met nachtvlinders 

of andere eroote insekten. 

BRM EAA Ens ven 1 
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Ofschoon zij in het algemeen eenen kleinen bek 

hebben. is hij echter aan zijnen grond breed en de 

mond is ver naar achteren gespleten en zeer ruim. 

Men ontwaart aan den erond van den bek der meeste 

soorten, of 

ontwikkelde baarddraden. Zij hebben lange, maar 

mn meer, somtijds _ buitengewoon 

veelal een weinig afgeronde vleugels. De staart reikt 

bij de meesten over de vleugels heen, en is veelal 

afgerond, ofschoon hij bij sommige soorten ook gevorkt 

is, en de buitenste staartpennen bij eenigen zelfs 

geheel buitengewoon verlengd zijn. De meesten hebben 

den buitenrand van den nagel des _middelteens 

kamachtig gekorven. Zij zijn doorgaans grooter dan 

de zwaluwen en gier-zwaluwen, vermits de orootste 

soorten ongeveer een raaf, de kleinste een leeuwerik 

in dit opzigt evenaren. 

De geiten-melkers zijn over de heete en gematigde 

streken van alle werelddeelen verspreid. Zij houden 

zich voornamelijk op vrije, met gras en kruiden 

begroeide en in of tusschen het hont gelegene plaatsen 

op, langs welke zij bij nachttijd laas bij den grond 

vliegen, ten einde op hunnen buit jagt te maken. 

Somtijds ziet men hen in eene liggende houding, op 

horizontale dikke boomtakken rusten of zelfs op de 

takken zitten. Intusschen liggen zij over dag meestal op 

den erond te rusten. De meesten nestelen ook op den 

grond; sommigen leggen daarentegen hunne eieren, 

die gewoonlijk 2 in getal zijn, in holle boomen of 

zelfs vrij op dikke boomtakken. Het stemgeluid dezer 

vogels is zeer eentoonig. 

De soorten die zich meer in het bijzonder aan 

onzen geïten-melker aansluiten, hebben de voetwortels 

gedeeltelijk of grootendeels met vederen bekleed, en 

haar snavel is van groote baardborstels voorzien. 

Onze Gewone geiten-melker, Caprimulgus Europaeus, heeft 

eenen afgeronden staart, en bereikt nagenoeg eenen 

voet lengte. Hij broedt in het gematigde en warme 

Europa. en brengt het koude jaargetijde grootendeels 

Afrika 

is, als de uilen, en laat in den paartijd, op takken 

Het 

paars 

in door. Hij blaast, wanneer hij vertoornd 

zittende, dik wijls een snorrend geluid hooren. 

leet 

en blaauw gevlakte eijeren op den grond, zonder 

De 

die echter slechts in Spanje, en bovendien in Barbarie 

wijfje hare twee witte, met bruin, 

een nest te maken. tweede Europesche soort, 

aangetroffen wordt, Caprimulgus ruficollis, is veel lichter 

van kleur en heeft eenen rossen nekband. 

Jij sommige soorten van het heete Amerika is de 

staart diep gevorkt en dikwijls zoo buitengewoon 

verlengd, dat hij het overige ligchaam twee tot 

driemaal in lengte overtreft. Gnder deze behoort 

Caprönulgus psalurus, van Brazilië. Hij heeft eenen 

rossen nekkraag, en zijn liechaam zonder den staart is 

miet grooter dan dat van onzen geiten-melker. 

Eene der meest zonderlinge soorten. Caprimulgus 

longipennis. wordt aan de Goudkust en in Abyssimië 

Zij vertoont het geheel aangetroflen. eigenaardie 

verschijnsel, dat de laatste harer slagpennen van de 

eerste orde, bij den ouden vogel, de overigen driemaal 

in lengte overtreft, en bij de oude voorwerpen 

slechts aan haar einde van eene vlag voorzien is. 

Bij eenige soorten van het heete Amerika met 

groote baardborstels, zijn de voetwortels langer dan 

gewoonlijk en geheel naakt. _ Hiertoe behooren 

Caprimulgus Guganensis en grallarius. 

De soorten met kleine borstelvederen aan den 

snavel leiden niet uitsluitend eene nachtelijke 

levenswijze, maar vliegen ook, ten minste wanneer 

de lucht betrokken is, over dae in het rond. De gewone 

Noord-Amerikaansche soort van deze onderafdeeling 

is Caprimulgus Virginianus. Zij is kleiner dan onze 

geiten-melker, en houdt bij hare eieren. die zij op 

de bloote aarde leet, op een boom zittende, wacht. — 

Caprimulgus Brasiliensis, van Brazilië, is niet grooter 

dan een leeuwerik. — Caprunulgus albigularis, van 

Australië, bereikt daarentegen nagenoeg de erootte 

van een kerkkouw. Deze soort is veel behendiger in 

het vliegen dan de onze. Het schijnt dat zij telkens 

slechts een ei leet. — Tot deze ondergroep behoort 

ook Caprimulgus macropterus, van Celebes. — Verder 

of 

Caprimulgus nacunda of »diurnus”, die geheel naakte en 

sluit zich hier aan de Criango »Coriango.” 

langere voetwortels heeft dan gewoonlijk. In grootte 

evenaart deze soort eene tortelduif. Zij behoort im 

Brazilië thuis, houdt zieh in met struiken beeroeide 

streken, het hefst in de nabijheid der woningen op. 

verschuilt zich in het hooge gras, zet zich somtijds 

ook op boomen of struiken, vliegt over dag im het 

rond en legt hare eijeren, Î tot 2 in getal, in het 

gras, g aan hellingen. 

In het heete Amerika heeft men verscheidene, veelal 

zeer groote soorten zonder gekorvene nagels, maar 

wier bek groot is en den bovensnavel aan weerszijde 

van een hoekig uitsteeksel voorzien heeft. Ook is 

de haak aan de punt van haren bovenbek zeer sterk 

ontwikkeld. Zij hebben eenen tamelijk langen, afgeronden 

staart, en buitengewoon korte, geheel ot gedeeltelijk 

Men 

haar onder den bijzonderen naam van NYerrBrus 

met vederen bekleede voetwortels. scheidt 

van de overige geitenamelkers af. De grootste soort, 

Nyctibins grandis, evenaart in grootte een raaf, maar 

haar kop is veel grooter. Zij wordt in Brazilië en 

Guyana aangetroffen. Over dag zit zij in het lommer 

op de toppen der hoogste boomen wit te rusten, en 

bekreunt zich weinig om de schoten, die op haar 

gelost worden, die haar overigens ook, wegens de 

Men 

verneemt haar stemgeluid tot op groote afstanden. 

hoogte der boomeu, gewoonlijk miet deren. 

Zij leet hare eijeren, zonder eenig nest te maken, 

in eene opene uitholling van eenen boomtak. — Eene 

eeniezins kleinere soort van Brazilië, Nyetibius aetherens. 

ziet men dikwijls, in de avond-schemering. jagt op 

groote nachtvlinders maken, en bij maneschijn. in 

heldere nachten. hooe im de lueht in het vond zweven. — 



Nyetibius pectoralis, van Jamaica en Brazilië, is niet 

grooter dan eene tortelduif, en op de bovendeelen 

van smalle, zwarte, overlangsche strepen voorzien. 

Aan de voorgaande sluit zich eene, door haar 

verblijf, hare wijze van nestelen, haren zeer dikken 

bek, hare vrije, naar voren geplaatste neusgaten, 

buitengewoon lange en stevige borstelvederen aan 

den bek, en steviger pooten, afwijkende soort, de 
. . | 

Guacharo, Steatornis Caripensis, aan. Haar bovensuavel 

is overigens eveneens van een hoekig uitsteeksel 

hare hoofdkleur is een fraai roodbruin, hetgeen 

met zwart geteekend en op de vleugels, den kop, 

hals en de onderdeelen door witte, ronde vlakjes 

afgebroken is. De guacharo nestelt gezellig in groote 

de 

Cumana en Santa Fé da Bogota. De beroemdste grot 

rotsholten in Zuid - Amerikaansche provinciën | 

| 
van dezen aard bevindt zich in de kalkbergen van Caripe 

in eerstgenoemde provincie. Men is in deze grot, die | 

verscheidene groote nevenholen heeft, tot eene diepte 

van nagenoeg 4000 voet ingedrongen. Deze vogels 

leggen hunne eijeren in trechtervormige holen, die 

zich dikwijls op eene hoogte van 50 tot 60 voet 

van den grond, aan de welfsels der grot in zoo grooten 

| 
voorzien. Zij is erooter, maar slanker dan eene duif; | 

| 

Ï 
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getale bevinden, dat er broedplaatsen voor duizende 

paren aanwezig zijn. Jaarlijks, op St. Jansdag, begeven 

zich de inboorlingen in deze grot en halen, met lange 

stokken de jongen uit de mesten, dooden ze, brengen 

ze aan den ingang of buiten de grot, en smelten het 

vet, waarvan zij ongemeen rijkelijk voorzien zijn, uit 

de vogels, om het vervolgens in aarden potten te 

bewaren. Dit vet, guacharo- of boter-olie genoemd, 

wordt als eene half vloeibare, doorschijnende en 

volmaakt reukelooze zelfstandigheid, als onze boter 

of onze olie, maar bij voorkeur tot het toebereiden 

der spijzen gebruikt, daar het volstrekt geenen bijsmaak 

heeft en, zelfs na verloop van een jaar, niet sterk 

wordt. Het geweld, hetgeen de duizenden van oude 

vogels maken, wanneer men hen van hunne jongen 

berooft, gaat alle beschrijving te boven. De guacharo 

begeeft zich bij nacht in de bosschen, om zijn voedsel 

zoeken. te gaan Hij voedt zich en zijne jongen 

met vruchten, die zij in haar geheel verslinden, 

en wier pit, van de grootte eener muskaatnoot, zij 

later wederom uitspuwen. Men heeft getracht de 

jonge vogels op te voeden, maar zij stierven, ondanks 

alle mogelijke zorg, reeds na verloop van eenige 

maanden. 

De Guacharo, Steatornis Caripensis. 

Bij eene kleine reeks van soorten uit Australië en 

Achter-Indië, PopAraus genaamd, is de bek eveneens 

dik 

niet gekorven; ‘maar hare pooten zijn steviger, de 

groot en somtijds zeer en hare nagels zijn 

naakte voetwortels met groote schilden bekleed, en 

de borstelvederen van den bek zijn veelal, ten minste 

aan haren wortel, van enkele losse draden voorzien. 

Sommigen bereiken eene zeer aanmerkelijke grootte. Bij 

de mannetjes trekt de kleur van het vederkleed in 

het grijsachtige, bij de wijfjes in het rosse. Men 

onderscheidt bij deze vogels wederom drie ondervormen. 

De eene, gekenmerkt door eenen buitengewoon 



zwaren en harden snavel, schijnt tot Achter-Indië 

beperkt te zijn, en draagt den bijzonderen naam van 

»Batrachostomus”.— De grootste bekende soort dezer 

ondergroep, Podargus auriuts, wordt op Sumatra 

aangetroffen. Zij evenaart in grootte eene tortelduif. — 

De gewone soort, Podargus Javensis of pcornutus”, die 

Java, Sumatra en Borneo bewoont, heeft de grootte 

van een spreeuw. Zij schuwt het daglicht en verschuilt 

zich daarom op Java in de door struiken en 

boomen belommerde holen der lavabedden, die zich aan 

den voet der vuurbergen bevinden. Haar stemgeluid 

is helder. — Bij Podargus erinifrons, van Gilolo, die de 

Javaansche soort een weinig in grootte overtreft, 

zijn de borstelvederen van den snavel zeer lang. 

Bij de soorten van Australië en Nieuw-Guinea is 

de bek veel minder stevig. 

De meesten dezer, die men meer in het bijzonder 

onder den naam van »Podargus” zamenvat, bereiken 

eene aanmerkelijke grootte; zij maken een eigen nest, 

plaatsen het op horizontale boomstammen, en de eijeren 

zijn geheel wit en ongevlekt. De uitstekende waarnemer 

J. Verreaux heeft voortreffelijke onderzoekingen over 

deze vogels bekend gemaakt, waarvan hier een 

uittreksel volgt. Zij zijn zeer menigvuldig in Australië 

en vooral in Tasmanië. Het zijn nachtvogels, die 

zoowel bij dag als bij nacht bij paren leven, en zich 

in groote bosschen ophouden, niettegenstaande zij 

steeds rustplaatsen kiezen die aan de zonhitte of de 

wisselvalligheden van het weder blootgesteld zijn. 

Dit zijn de groote boomen, voornamelijk de casuarina’s 

dezer gewesten. Hier liggen zij over dag onbewegelijk 

op eenen dikken boomtak, digt bij den stam en slechts 

op weinige voeten hoogte van den grond; openen, 

wanneer zij een gedruisch hooren, de oogen slechts 

op de helft, klappen met den bek, en vallen, indien 

men ze in rust laat, weldra weder in slaap, zelfs zoo, 

dat men ze met de hand grijpen en vangen kan. 

Met het begin der avondschemering houdt deze soort 

van _slaapdronkenheid echter op, en zij vliegen, 

paarsgewijze, en als het ware spelende, van boom tot 

boom. Bij het vallen van den macht staken zij dit 

vermaak, en doorkruipen, in het goede jaargetijde, de 

digte struiken, ten einde, tak voor tak doorsnutffelende, 

de insekten, zoo als sprinkhanen, wantsen en vliegen, 

zich hier hebben op te zoeken, die nedergezet 

tot hunne nachtrust; in den winter daarentegen 

halen zij de torren en andere harde insekten uit de 

spleten van de schors der boomen. Indien ook dit 

voedsel ontbreekt, begeven zij zich naar moerassige 

plaatsen, om landslakken te eten. Gedurende den 

broedtijd rooven zij ook de jonge vogels nit de nesten, 

dooden ze, indien zij te groot zijn, door ze op eenen 

boomtak heen en weder te slaan en hunne beenderen 

te verbrijzelen, en verslinden ze in hun geheel. Deze 

vogels schijnen zich dagelijks slechts een paar uren 

lang, en wel de beide eerste uren van den nacht, met de 

jagt bezig te houden; maar men ziet hen eenige 

uren voor het aanbreken van den dag wederom in 

het rond vliegen, gelijk zij dit in de schemering 

doen. Het geluid, dat het mannetje, op eenen droogen 

tak zittende, laat hooren, doet aan dat der duiven 

denken. Wanneer een ander mannetje in de nabijheid 

komt, vinden er hevige vechtpartijen plaats. Zoodra 

de paring is geschied, zet zich het mannetje diet 

naast het wijfje, en beiden blijven onbewegelijk liggen 

totdat hunne avondjagt begint. Deze paartijd valt 

in Julij en Augustus, en heeft in den nacht plaats. 

Beide seksen vervaardigen in September een klein. 

plat nest, uit fijne takjes, beleggen het van binnen 

met eenige stukjes gras en vederen, en plaatsen het 

op 5 tot 6 voet hoogte van den grond, in den hoek 

van een gevorkten horizontalen boomtak. Dit nestje is 

zoo slecht gemaakt, dat men er als door een duivennest 

door kan zien. Men vindt er 2, zelfs 5 tot 4 langwerpige, 

maar zuiver elliptische, witte en geheel ongevlekte 

eijeren in. Deze worden afwisselend door de beide ouders 

uitgebroed, maar in dier voege, dat het mannetje 

gewoonlijk bij nachttijd, het wijfje over dag broedt; 

terwijl het mannetje, zoodra de jongen uitgekomen 

zijn, uitsluitend belast schijnt te zijn met het aanbrengen 

van voeder voor de geheele familie. Indien het nest 

te veel aan de zon blootgesteld is en de jongen eene 

zoodanige grootte bereikt hebben, dat de moeder ze 

niet meer met haar ligchaam bedekken kan, worden 

zij door de ouders opgenomen, en in een der 

boomholten gebragt, die im Australië zoo menigvuldie 

zijn. De jongen verlaten dit hol in het begin van 

November, en leiden alsdan een leven gelijk aan dat 

hunner ouders. In de gevangenschap worden deze 

vogels spoedig mak, eten over dag en bij voorkeur 

allerlei kleimme levende vogels, herkennen weldra 

hunnen meester, zetten zich op zijn hoofd, kruipen 

in zijn bed, om andere dieren daaruit te verjagen, 

en leggen zich zelf, om der warmte wille, op zijnen 

mond. Wanneer de koude gevoelig is, ontwaart men 

somtijds deze vogels, in het vrije, en gedurende langer 

dan acht dagen, op eenen boomtak liggende, als in eene 

soort van winterslaap vervallen. Intusschen zijn zij ook 

in den zomer over dag zoo slaapdronken, dat men ze 

dikwijls naauwelijks wakker kan maken. — De grootste 

soort van deze ondergroep is Podargus humeralis, van 

het Zuidoostelijk Australië, Zij bereikt anderhalven voet 

lengte. — Im diezelfde streken wordt Podargus plumiferus 

aangetroffen, die gekenmerkt is door de buitengewone 

ontwikkeling der opgerigte vederen aan den wortel des 

bovensnavels. — Eene kleinere soort, die in grootte 

het Noordelijk 

Nieuw-Guinea, 

onzen kerkkouw evenaart, bewoont 

Australië. 

de zeldzaamste 

Podargus Papuensis, van 

van allen, heeft het vederkleed met 

tamelijk groote, witte vlekken versierd. 

Eenige andere soorten van Australië zijn tamelijk 

klein en slank; haar kop is afgerond; zij hebben den 

grond van den bek en de teugels digt met verlengde 

borstelvedertjes bezet, en haar kop is kleiner dan 



gewoonlijk en meer afgerond, waardoor haar voorkomen 

eeniezins uilachtie wordt: haar staart is sterk afgerond; 

zij zijn voornamelijk gekenmerkt door hare ranke 

teenen en verlengde, geheel naakte voetwortels. Zij 

wijken eindelijk af‚ doordien zij zich in boomholen 

ophouden en aldaar nestelen, en doordien hare witte 

eijeren, nagenoeg kogelrond, en niet langwerpig zijn, 

zooals bij alle overige geitenamelkers. Men heeft haar 

den eigenen geslachtsnaam »Aegotheles” verleend. — 

De gewone soort, Podargus Novae-Hollandiae, die men 

» Uil-geiten-melker” kan noemen, wier romp niet grooter 

is dan die van een spreeuw, heeft de hoofdkleur 

van het vederkleed donkergrijs, en dikwijls eenen 

wit- of rosachtigen nekkraag. Zij bewoont Tasmanië 

en vele streken van Zuid- en Midden-Australië. Zij 

houdt zieh over dag in de holen of ook op de takken 

van groote boomen op, en gaat bij nachttijd op haren 

roof uit. die in insekten, voornamelijk kleine torren 

bes aat. Zij maakt jaarlijks twee broedsels, en het 

wijfje leet hare 4 tot 5 geheel witte eijeren op 

houtmolm in boomholen. — De voorwerpen van 

Noordelijk Australië zijn eenigzins kleiner. hebben 

eenen _ witachtigen buik. en worden derhalve als 

eene eigene soort beschouwd, aan welke men den 

naam van Podargus leucogaster gegeven heeft. 

DEK O NEN ERNEST 

TER YONCMHMNE NSS: 

De Kolibris vormen eene in zich afgesloten. tot 

Amerika beperkte famnbe van vogels, die zich echter 

op de meest natuurlijke wijze aan de zwaluw-vogels, 

en wel meer bepaaldelijk aan de gier-zwaluwen 

aansluiten. Van al deze vogels zijn zij echter, behalve 

door vele andere kenmerken, dadelijk te onderscheiden 

door hunne buitengewoon lange, volkomen als bij de 

spechtvogels gevormde tong. Wij hebben in onze 

handleiding deze vogels in het algemeen getracht op 

de volgende wijze te schilderen. 

De kohbris zijn zeer kleine vogels van een zeer 

teer _maaksel, met eenen min of meer verleneden, 

zeer dunnen, naaldachtigen bek, met eene lange, 

speehtachtige tong. met buitengewoon zwakke pootjes 

en teenen, met lange, puntige, sikkelvormige, 

zwaluwachtige vleugels, wier vederen meestal zeer fraaije 

kleuren met eenen metaal-weêrschijn vertoonen, en 

die hun voedsel, hetgeen voornamelijk in kleine insekten 

bestaat, terwijl zij blijven vliegen, met hunne 

tong, voornamelijk wit die bloemkelken gaan halen. 

welke door hunne lange pijpachtige gedaante op eene 

andere wijze ongenaakbaar zouden zijn. 

De kleinste soorten zijn aanmerkelijk kleiner dan 

onze goudhaantjes en de erootste bereiken naauwelijks 

de grootte van een zwaluw. De bek is bij velen reet. 
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bij anderen gekromd, bij eenigen zelfs maar boven 

gebogen. De lange hoornen van het tongbeen loopen, 

zooals dit ook bij de spechten plaats heeft, over den 

schedel, en worden weegetrokken, wanneer de lange 

aan het einde gevorkte tone geheel uitgestoken 

wordt. Hunne vleugels zijn zeer lang en puntig. De 

10 groote slagpennen, van welke gewoonlijk de eerste 

de langste is, zijn zeer lang, die der tweede orde 

Hunne korte daarentegen _ buitengewoon _ kort. 

voetwortels zijn van voren met dwarsschilden bedekt, 

wanueer zij niet, zooals dit dikwijls plaats gerijpt. 

geheel of gedeeltelijk met vederen bekleed zijn. De 

middelste en buitenste der zeer zwakke teenen zijn 

aan den wortel vereenied, en allen met gekromde 

nagels voorzien. 

Hun staart is somtijds vierkant, somtijds gevorkt, bij 

sommigen zijn zelfs enkele staartpennen buitengewoon 

verlengd; hij is uit 10 pennen zamengesteld. De jongen 

zijn meestal groen of grijs van kleur, of op de 

onderdeelen wit: maar het schijnt dat deze tinten 

spoedig door de prachtige metaalkleuren vervangen 

worden, welke het kleed der ouden versieren. Sommigen 

vertoonen reeds in het nest hun volmaakt kleed. De 

wijfjes hebben minder fraaije tinten dan de mannetjes. 

wier kleuren aan pracht die der edelsteenen overtreffen. 

Hun voedsel bestaat grootendeels uit insekten, vooral 

kleine torren en vliegen, welke zij voornamelijk uit 

se bloemen halen. Zij vliegen tot dat einde van 

bloem tot bloem, en weten zich, door snelle wiekslagen, 

voor iedere bloem als ’t ware in de lucht staande 

te houden, terwijl zij met hunme lange tong de kelken 

der bloemen doorzoeken. Sommige soorten ziet men. 

bij deze bezigheid, zelfs op de bloemkelken zitten of 

daarop rondklauteren. De vorm van hunnen bek 

schijnt gedeeltelijk door hun voedsel bepaald te worden. 

Zij halen ook de insekten van de bladeren of uit de 

schors der boomen, of zelfs uit het mos, hetgeen 

den grond overdekt. Bij het drinken zetten zij zich 

niet zelden op de zandige oevers der wateren; anders 

ziet men hen niet op den grond. In de gevangenschap 

blijven zij soms jaren lang in leven, gedurende den 

winter in gestookte vertrekken gehouden wordende. 

Er is zelfs een voorbeeld, dat een broedend wijfje 

mede op het schip werd genomen, op reis hare 

de jongen. na den eijeren _uitbroedde, en dat 

dood der moeder, mog eenigen tijd in Engeland 

leefden. Men voedt ze met honig, siroop of geweekte 

beschuit met suiker. Zij behooren, met de zwaluwen 

en _gier-zwaluwen, tot de beste vliegers onder de 

vogels. Hunne vlugt is zoo snel, dat zelfs de 

zwaarste slagregen, waarvan ieder druppel hen, 

in de rust, op den grond zoude werpen, bij het 

vliegen niet hindert. Door die schielijkheid hunner 

vlugt ontstaat een gebrom, eenigzins vergelijkbaar 

met dat onzer hommels, en het is om deze redenen. 

dat de kolibris door de Fransche kreolen in Cavenne 

en op de Antilles »murmures, bourdons of frous-frous” 
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genoemd worden. Zij zijn in de heete streken 

standvogels, in de gematigde trekvogels. In de 

gevangenschap leven zij onderling en met andere 

vogels in goede verstandhouding, en het gebeurt zelfs 

dat de kleme soorten zich op den bek der grootere 

zetten om uit te rusten. In den vrijen staat daarentegen 

zijn zij ongezellig en men ziet hen niet zelden onderling 

zoolang vechten, tot dat de zwakkere, met verlies 

van eenige vederen, de wijk moet nemen. Zij zijn 

zeer moedig, vallen, zonder onderscheid, alle andere 

vogels aan, welke hunne broedplaats naderen, en 

trachten, om hen heen vliegende en op hen stootende, 

ze met den bek in de oogen te pikken, om ze te 

verwonden of te vermoeijen. Voor den mensch toonen 

zij weinig vrees: zij nestelen dikwerf in tuinen, of 

zelfs in de menschelijke woningen, of slapen op de 

heesters, welke men in de vertrekken heeft staan. 

De kolibris zijn dagvogels, welke den nachttijd en 

ook een gedeelte van den dag op boomtakjes slapende 

Men 

zelden, bij het slapen, zooals sommige andere vogels 

of rustende doorbrengen. ziet hen ook niet 

plegen te doen, omgekeerd, den kop naar beneden 

hangen. Hun stemgeluid is eenvoudig, en bestaat 

veelal uit eenige klanken, die zij vooral laten hooren 

wanneer zij van de eene bloem naar de andere 

vliegen. Bij eenige soorten heeft men echter ook 

eenen _ zachten, klagenden zang opgemerkt. Zij 

bevestigen hun, veelal half kegelvormig, nest aan de 

takjes van boomen, heesters of kruiden, aan 

boombladeren of ook aan grashalmen. Het is somtijds 

hangende, somtijds vindt men het diet bij den 

grond, en de op het hooge gebergte levende soorten 

nestelen veelal tegen de rotswanden. Het is gewoonlijk 

gevormd uit katoen en het pluis van allerlei andere 

planten, en van buiten met fijn boommos bekleed of 

met spinrag doorweven. Zij leggen telkens twee, 

somtijds sleclits één. wit of wit met rood gestipt 

ei, waaruit het naakte jong bij de kleine soorten 

reeds na tien dagen broedens te voorschijn komt. 

Men kan de kolibri’s, zonder ze te beschadigen. met 

een klein schot en fijnen hagel, op vijftien tot 

twintig passen afstand, dooden; men kan ze ook 

in uitgespannene fijne netten en, indien men zeer 

behendig is, zelfs met het gewone kapellennet 

vangen. De Indiaansche vrouwen dragen deze kleine 

vogels gedroogd, als sieraad, in de ooren. In den 

tijd van Montezuma werden de huiden dezer diertjes 

gebruikt tot het versieren van mantels en het maken 

van schilderijen. De Fransche schrijvers onderscheiden 

de soorten met eenen regten bek onder den naam 

van »oiseaux-mouches”” van die met eenen krommen 

bek, welke zij kolibris noemen. Bij de Spanjaarden 

in Amerika dragen deze vogels de namen van 

»pieaflor, tomino of tominvo:”’ bij de Portugezen dien 

van »bejaflor of chupaflor.” De verschillende soorten 

van _kolibri's hebben, ten opzigte harer levenswijze, 

veel overeenkomst, onderling maar haar verblijf is 

niet zelden zeer verschillend. Velen bewonen lage 

en boschachtige streken, anderen zijn uitsluitend aar 

bergstreken eigen, en sommigen dezer worden alleen 

op de toppen van het hooge eeberete aangetroffen. 

Zij zijn van Patagonië tot in het koudste Noord-Amerika 

Men 

soorten van dit geslacht. 

verspreid. kent thans ongeveer vier honderd 

Er zijn zeer weinig verzamelingen van opgezette 

vogels, die eene nagenoeg volledige reeks der bekende 

soorten van kolibris bevatten, en degenen, die zich 

een beerip willen vormen van de verscheidenheid 

van vorm en pracht van kleur, aan deze diertjes 

eigen, zullen dit doel op de beste en meest gemakkelijke 

wijze bereiken met het groote prachtwerk te bezigtigen. 

hetwelk de vermaarde vogelkenner Gould over dit” 

onderwerp heeft uitgegeven. 

Daar er weinig kans bestaat levende voorwerpen 

van deze vogels geregeld in onze dierentuinen aan te 

treffen, zoo bepalen wij ons hier tot de opgaaf van 

eenige der voornaamste soorten van dit geslacht. 

Sommige soorten vallen in het oog door het gebrek 

aan fraaie metaalglanzige kleuren van haar vederkleed. 

Zij zijn, volgens Gould, misschien ook de eenigen. 

die zich uitsluitend in de diepte der bosschen ophouden. 

Sommigen zoeken de insekten, die haar tot voedsel 

verstrekken, hetzij aan de onderzijde der bladeren 

van groote boomen, hetzij tusschen de spleten der 

Men 

vele dezer soorten zich voornamelijk met spinnen 

schors van hunne stammen. verhaalt ook dat 

voeden. Zij worden zoowel in lage als hooge streken 

aangetroffen, 

strekt 

en de kring van hare verspreiding 

zich noordelijk tot het Zuidelijk Mexico, 

zuidelijk tot Bolivia uit. In deze gewesten zijn zij 

intusschen zeer menigvuldie. Men heeft haar, ten 

gevolge van haar verblijf in bosschen, den naam van 

kluizenaren gegeven. Het vederkleed van beide seksen 

heeft in het algemeen onderling veel overeenkomst. — 

Eene der grootste soorten, Prochilus naevins genoemd. 

en die men met eene tweede soort in het ondergeslacht 

„Grypus” brengt, bereikt nagenoeg eenen halven voet 

lengte, en haar bek is meer dau tweemaal langer 

dan de kop, stevig, reet, en met fijne tandachtige 

inkervingen aan de zijden der kaken, die aan de 

punt een weinig gekromd zijn. De staart is afgerond. 

De bovendeelen van het vederkleed zijn vuil kopergroen, 

de buik en keel grijsgeel, met zwarte, overlangsche 

strepen; de zijden van den hals, eene oogstreep en de 

punten der buitenste staartpennen zijn roestgeel. Deze 

soort komt in Zuidelijk Brazilië voor, waar zij de 

wouden in de valleijen van het gebergte bewoont. 

soorten zonder kleuren, Andere metaalelanzige 

„Phaëtornis” genoemd, zijn kennelijk aan haren 

wiggevormigen, vooral bij de mannetjes aanmerkelijk 

verleneden staart, en haren langen, stevigen, zeer 

duidelijk gekromden snavel. Eene der meest algemeene 

dezer soorten is Proekilus supereiliosus, van Brazilië. 

Zij is met staart en bek meer dan eenen halven voet 



lane, op de bovendeelen mat metaalgroen, op de 

onderdeelen roserijs, met eene lichtrosse streep onder 

en boven de oogen. Men treft deze soort in Brazilië 

en Guyana aan. 

Onder de zeer talrijke soorten met metaalglanzige 

vederen zijn er eenige vooral gekenmerkt doordien 

de schachten van hare staartpennen der eerste orde 

min of meer aangezwollen en afgeplat zijn. Zij hebben 

eenen stevigen, gekromden snavel, en vormen het 

ondergeslacht »Campylopterus.” — Eene der gewoonste 

soorten is Frochilus latipennis, van Guyana en Brazilië. 

De Topaas-kolibris (Topaza), waarvan men twee 

soorten kent, hebben de beide middelste pennen van 

den afgeronden staart sterk verlengd en zoodanig 

binnenwaarts gebogen, dat zij elkander kruisen. 

Haar bek is gekromd, en haar vederkleed is met de 

versierd. _ De prachtigste _metaal-kleuren 

Topaas-Kolibri, Trochilus pella, bewoont Guyana. De 

gewone 

hoofdkleur van haar vederkleed is een fraai robijnrood 

met goudgelen weèerschijn. — Eene andere soort, 

Trochilus pyra, werd aan de bovenoevers van den Rio 

Neero ontdekt. 

Eenige soorten houden zich uitsluitend op het hooge 

gebergte op, waarvan haar naam »Oreotrochilus” is 

afgeleid. Haar bek is langer dan de kop en een weinig 

gekromd; de staartpennen zijn smal en hard, de 

voetwortels met vederen bedekt, en de keel der 

mannetjes heeft fraaije metaalkleuren, terwijl de 

wijfjes een eenvoudig vederkleed hebben. — Eene 

dezer, Frockilus Chimborazo, wordt onmiddellijk onder 

de sneeuwlijn van den kegel des vuurbergs Chimborazo, 

dus ongeveer op 14000 voet hoogte aangetroffen. Zij 

is aldaar menigvuldig, geenszins schuw, laat eene soort 

van zang hooren, en zoekt haar voedsel voornamelijk 

op zekeren rooden distel. — Eene andere soort, 

Prochilus pichincha, wordt op gelijke hoogte, op de 

Pichincha, Antisana en Cotopaxi aangetroffen. Zoolang 

de bloem (Chuquiraga insignis), waarop deze soort 

voedsel zoekt, nog niet geopend is, doorsnuftelt zij 

het mos op den grond, zoodra de sneeuw gesmolten go 
o 

is, naar insekten. — Zrochilus leucopleurus, van het 

Chilische Andes-gebergte, houdt zich aldaar in de 

valleijen op eene hoogte van 6000 tot 8000 voet 

op, en schuwt storm noch hagel, regen noch onweder, 

waarmede deze streken zoo dikwerf geteisterd worden. 

Zij voedt zich voornamelijk met vliegen. 

Eene aanmerkelijke reeks van soorten, »Lampornis” 

genoemd, hebben den afgeronden staart bij beide seksen 

fraai gekleurd. De bek is veel langer dan de kop, 

gekromd en afgeplat; de staart een weinig afgerond. — 

Eene der meest bekende, maar zeer fraaije soort is 

Trochilus mango, van Brazilië, Guyana en het 

noorder-gedeelte van Zuid-Amerika. Haar vederkleed 

is _metaaleroen, maar de keel en de borst zijn 

metaalblaauw, en de staart is donkerrood. — Eene 

andere, in deze streken gewone soort, is Trockilus 

gramineus, 

Bij sommige kleine soorten, »bophornis” genoemd, 

met eenen fijnen regten bek, heeft het mannetje de 

vederen van den bovenkop kuifvormig verlengd, en 

men ontwaart bovendien, aan weerszijde van den hals, 

een bundel trapsgewijze verlengde vederen, die, 

uitgezet zijnde, aan waaijers doen denken. — Eene 

dezer, Prochilns ornatus, heeft de waaijervederen ros, 

maar aan de punt metaalgroen. Zij werd in Trinidad 

waargenomen, komt veel op opene plaatsen en weiden, 

en haalt haar voedsel uit de bloemen van allerlei 

kleine heesters, vooral uit die der ipecacuanha. Zij 

is zeer strijdzuchtig en valt, de waaijervederen 

uitgebreid, elke kolibri aan, die zij in het gezigt krijst, 

Eene andere soort, Prochilus magnificus, heeft de kuif 

ros en de waaijervederen met metaalgroen omzoomd. 

Zij is in Zuidoostelijk Brazilië, zelfs bij Rio de Janeiro, 

geenszins zeldzaam, in het geheel niet schuw, en beloert, 

op den dooden tak van een struik zittend, de 

voorbijvliegende insekten, waarop zij zich, op de wijze 

der vliegen vangers, stort, en die zij in de vlugt vangt. — 

Eene andere fraaije soort van deze onderafdeeling 

Trochilus regulus, wordt in Bolivia aangetroffen. — 

Trochilus Helenae, van Guatemala en Zuidelijk Mexico, 

is merkwaardig door een buitengewoon schel stemgeluid, 

waardoor men ze zelfs op afstanden en in de vlugt 

dadelijk van de overige soorten kan onderscheiden. 

De Spanjaarden noemen ze de gehoornde kolibri. 

De soort die de Oostelijke Vereenigde Staten van 

Noord-Amerika in den zomer bewoont, is veel kleiner 

dan ons goudhaantje, en van boven groen, van onderen 

wit met eene robijnroode keel. Bij het wijfje zijn 

daarentegen de kleuren van het vederkleed eenvoudig 

en somber. In het najaar verhuizen deze vogeltjes in 

kleine gezelschappen van 20 tot 30 stuks, ten einde 

in Mexico en Guatemala, maar in de gematigde streken, 

op eene hoogte van 3000 tot 4000 voet, te overwinteren. 

Zij begeven zich alsdan somtijds naar Cuba, of zelfs 

naar de Bermudas-eilanden. Men vindt haar nest op 

boomtakken. De eieren, twee in getal, worden in 

10 dagen uitgebroed, en de jongen verlaten reeds 8 

dagen na hunne geboorte het nest. Dit is de Prochilus 

colubris. 

De kleinste van alle soorten, Prochilus minimus, is 

tevens de kleinste van alle bekende vogels. Hare 

geheele lengte bedraagt niet meer dan 2 oude duim, 

waarvan de regte snavel een zesde inneemt, en zij 

weegt in het geheel ongeveer 20 grein. Hare 

bovendeelen zijn metaalgroen, de onderdeelen witachtig, 

en zij wordt op Jamaica en St. Domingo aangetroffen. 

Jij eenige soorten, »Spathura” genoemd, met eenen 

gevorkten staart, hebben de mannetjes het buitenste 

paar staartpennen zeer verlened, maar slechts aan 

haar einde van eene kleine schijfvormige vlag voorzien, 

en de voetwortels met lange vederen bekleed. — Eenige 

dezer, zoo als de hier afgebeelde Prochilus Underwodis, 

van Nieuw-Grenada, hebben deze vederen wit. 
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De gelaarsde Kolibri. Trochilus Underwodit. 

Sommige soorten hebben eenen diep gevorkten 

staart, wiens pennen tot aan haar einde van gelijke 

breedte zijn. — Bij eene dezer, Trochilus mina, heeft 

de staart nagenoeg eenen halven voet lengte, en zij 

is groen van kleur. 

met Trochilus die 

eenige anderen het ondergeslacht »Cometes” vormt, 

De Sapho-Kolibri, sparganurus, 

en van Bolivia afkomstig is, heeft de staartpennen 

prachtig koperrood met gouden weêrschijn, maar aan 

het einde donkerder, en de overige deelen zijn fraai 

metaaleroen. 

De Sapho-Kolibri. Trochilus Sapho. 

Bij twee soorten van middelmatige grootte en met 

eenen klemmen regten bek hebben de mannetjes eene 

lange, puntige witte kuif, en ook de keelvederen zijn 

tot eene soort van witten, puntigen baard verlengd. 

flaauw gevorkt. staart is Zij leven in de 

Alpenstreken van Nieuw-Grenada, onmiddellijk onder 

Haar 

de sneeuwlijn. Zij vormen het ondergeslacht pOxvpoeon”. 

De meest bekende is 

Prochilus Guerini. De Baard-Kolibri. 

De Trochilus Lindeni, komt met 

beneden de op eene hoogte van 9000 voet boven 

tweede soort, 

de oppervlakte der zee gelegene landen voor. De 

kleine insekten, die op de Alpenplanten van deze 

streken leven, bieden aan deze vogeltjes een overvloedig 

voedsel aan, en hun kleine bek beantwoordt op de 

voortreffelijkste wijze aan het doel, deze insekten uit 

de bloemen voor den dag te halen. 

Bij eenige tamelijk kleine soorten, »Avocettinus” 

genoemd, is de bek van voren naar boven gekromd. 

Hiertoe behoort Proehilus reeurvirostris, wiens vaderland 

men zeet Guvana te zijn, ofschoon hij nooit uit Suriname 

tot ons gebragt werd. 

Sommige soorten wijken van alle overige Kolibri s 

af, doordien ook haar rug met zeer fraaije als gepolijst 

metaal glanzende kleuren versierd is, die echter slechts 

dan in het oog vallen, wanneer men den vogel in 

de tegenovergestelde rigting der vederen, dat is van 

achteren beziet. Hiertoe behoort Zrochilus enpripennis, 

van Nieuw Granada. 

Bij eene groote soort, Prochilus Temminekit, As de 

bek langer dan de kop en slechts flaauw naar boven 

gekromd; de staart is breed en de vleugels zijn zeer 

groot en sikkelvormig. Deze soort bereikt nagenoeg 

de grootte van den »Trochilus gigas”; maar haar 

vederkleed vertoont veel fraaijere kleuren, en zij wordt 

in Bogota en in vele andere naburige, gematigde 

streken van het Andes-eeberete aangetroffen. 
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De grootste van alle soorten van Kolibri's, Zrochilus 

gigas, die men van alle overigen onder den naam van 

»Pataeona” afscheidt, bereikt twee derden voet lengte, 

waarvan de flaauw gekromde snavel omstreeks een 

vijfde gedeelte inneemt. Haar staart is tamelijk kort en 

gevorkt. Zij is op de bovendeelen vuil eroenachtie, 

rosachtie. Men treft 

Chili In Ecuador 

zoekt zij haar voedsel uitsluitend op de zoogenaamde 

op de onderdeelen haar in 

Bcuador, Peru, Bolivia en aan. 

Amerikaansche aloë, Aeave Americana. Haar stemgeluid 

is zeer schel, haar nest zeer diep, en hare vlugt 

oubeerijpelijk snel. Wanneer zij echter bij eene bloem 

stl houdt, langzame, maar geschiedt dit met 

buitengewoon _ krachtige vleugelslagen, terwijl zij 

afwisselend den staart uitbreidt en wederom sluit. 

Hare eijeren zijn wit, en zij voedt zich voornamelijk 

met vliegen. 

De soort bij welke de bek de grootste ontwikkeling 

heeft, is de Degen-Kolibri, Prochilus ensiferus, bij de 

nieuwe natuurkundigen »Doeimastes” genoemd. Hare 

geheele lenete bedraaet 7 oude duim, waarvan de 

bek 

Zij wordt in Ecuador, Columbia en Nieuw-Grenada 

alleen er 3 inneemt. Haar staart is gevorkt. 

aangetroffen. 

De Degen-Kolibri. Trochilus ensiferus. 

[DE KERN NOG RENES 

AVES 

Men kan onder dezen naam de vogels zamenvatten, 

die in het dagelijksch leven onder de algemeene 

benamingen van boomkruipers en _bloemzuigers of 

homievogels bekend zijn, waarbij echter nog verscheidene 

andere minder bekende vogels eevoeed dienen te 

worden. De meesten zijn gekenmerkt door eenen min 

of meer verlengden, dunnen en gekromden snavel, 

en vele klimmen, gelijk de spechten, lanes de boomen, 

ofschoon miet alle dezer van eenen zoogenaamden 

klimstaart voorzien zijn. Het zijn meest kleme of 

tamelijk kleime vogels, en zij worden in alle werelddeelen 

aangetroffen. Men kan ze verdeelen als volet. 

DeE BO OM KAN MERSS 

CSESRA THIAM 

De onderfamhe der boomklimmers bevat een klein 

getal soorten mit Europa, Noordelijk- en Middel-Azië, 

GIEAR DEAN: 

Noord-Amerika en Australië, die allen uitmuntende 

klimmers, hetzij langs de boomen, hetzij langs 

rotswanden, zijn. Zij hebben eenen priemvormigen 

en gekromden snavel, sterk gekromde nagels, eenen 

langen achterteen, naakte, van voren met eene rij 

schilden bekleede voetwortels, middelmatige vleugels 

met 10 eroote slagpennen, van welke de eerste zeer 

kort is, en met korte dekvederen ; en sommige soorten 

hebben, gelijk de spechten, harde en puntige 

staartpennen. Het blijft twijfelachtig of deze vogels 

in de gevangenschap tieren. Men kan ze onder de 

voleende twee hoofdgeslachten brengen. 

DE BOOMKRUIPERS. CERTHIA. 

Het geslacht der boomkruipers bevat de soorten 

wier staartpennen, even als bij de spechten, van 

stevige schachten voorzien zijn, die in eene vrije. 

naar onderen gekromde punt uitloopen en dienen om 

het higchaam bij het klimmen te ondersteunen. Zij 

zijn klein, slank van gestalte, hebben eenen fijnen. 

gekromden bek, afgeronde vleugels, en haar vederkleed 



is van onderen wit, van boven bruin, met lichte, 

overlangsche strepen, terwijl de vleugels met wit 

geteekend zijn. Deze vogels kruipen met groote 

behendigheid langs de boomstammen in de hoogte, 

of ook langs de onderzijde der boomtakken, maar 

niet benedenwaarts. Men kent slechts een klein getal 

soorten, en deze zijn tot Noord-Amerika, Europa, 

Noordelijk- en Middel-Azië beperkt. 

Elk een kent ons Boomkruiperlje, Certhia familiaris, 

een vogeltje van omstreeks een halven voet lengte, 

dat in het grootste gedeelte van Europa en het 

gematigde Azië het geheele jaar door menievuldig 

aangetroffen wordt, ofschoon het, in het koude 

jaargetijde, dikwijls, in gezelschap van andere kleine 

vogels, in het rond zwerft. Het laat dikwerf zijne 

scherpe, als »tsie-tsie” luidende lokstem hooren, en 

heeft ook eenen korten, maar aangenamen zang. 

Zijn voedsel bestaat in insekten en hunne maskers; 

echter vindt men ook somtijds, bij wintertijd, 

zaadjes in zijne maag. Men vindt zijn kunsteloos 

nest in holen of onder de schors van boomen, en 

het bevat 5 tot 8 witachtige, met fijne roode stipjes 

en vlekjes versierde eijeren. 

Het Noord-Amerikaansche boomkruipertje, CertMia 

Americana, schijnt weinig van het onze te verschillen. 

treft Certhia Nipalensis en In Centraal-Azië men 

Mimalayana aan. 

DE KLIMMERS. TICHODROMA. 

Deze vogels hebben in het algemeen dezelfde 

kenmerken als de boomkruipers; zij wijken echter 

standvastig af‚ doordien hun staart kort, aan het 

einde weinig afgerond en van breede pennen zonder 

stekelschachten voorzien is. Zij zijn derhalve te 

beschouwen als boomkruipers zonder stekelstaart. 

Hun vaderland is Europa, Middel-Azië en Australië, 

De Rotskhlimmer, 

dan ons boomkruipertje, heeft de bovendeelen grijs, en 

Tichodroma muraria, is grooter 

de voorhelft der vleugels fraai rood: in den winter 

zijn de onderdeelen wit, in den zomer donker grijs. 

met eene zwarte keel. Deze fraaye vogel bewoont 

de hooge gebergten van Zuidelijk Europa, en komt 

Men 

rotswanden klauteren, in wier spleten luj ook nestelt. 

ook in Nepaul voor. ziet hem aldaar lanes 

In den winter zwerft hij ook in het lage, het geberete 

begrenzende land im het rond, komt zelfs in de steden, 

en is zoo weinig schuw, dat hij langs de muren der 

huizen klimt. 

In Centraal-Azië heeft men eene soort, Tichodroma 

die, behalve haren (Salpornis) spilonota genoemd, 

staart, in grootte, kleur en voorkomen aan ons 

boomkruipertje doet denken. 

Eene andere soort van Centraal-Azië, Zichodroma 

(Cautodromus) Graciei, heeft eenen zeer korten staart, 

sterk afgeronde vleugels en is roodbruin, op den 

rug met witte, overlanesche vlekken. 

In Australië heeft men soorten, CLIMACTERIS 

genoemd, met bruine en geelachtige tinten, die steviger 

van maaksel en grooter zijn dan de boomkruipers, en 

in alle rigtingen, zelfs rugwaarts naar beneden, langs 

de boomstammen klimmen. De gewone soort, Climacteris 

scandens, heeft in hare stem, zeden, wijze van nestelen en 

hareeijeren veel overeenkomst met ons boomkruipertje. 

en schijnt zich uitsluitend op casuarina-boomen op te 

houden. — Climacteris rufa, met rosse onderdeelen. 

begeeft zich dikwijls op den erond, ten einde mieren 

en _mierenpoppen te gaan zoeken 

[DREES TTE NEO IGSENS: 

An NS ASB AS DIESS. 

Men kan onder dezen naam eene aanzienlijke reeks 

van vogels, uitsluitend uit Zuid- en Middel-Amerika 

afkomstig, zamenvatten, die, ofschoon zij in hun 

voorkomen veelvuldige verschillen aanbieden, echter 

door een algemeenen familieband en geographische 

verspreiding tot een geheel verbonden zijn. Velen 

hunner hebben het voorkomen van boomkruipers; 

vooral doordien het vederkleed voornamelijk bruine 

tinten vertoont; andere doen aan de zangers denken. 

en er zijn er‚ die men op den eersten oogopslag voor 

leeuwerikken of piepers zou houden. Sommige soorten 

bereiken de grootte van een lijster, andere zijn even 

klein als ons sijsje. Enkelen hebben eenen klimstaart 

gelijk die der spechten en boomkruipers, en de 

meesten klimmen ook lanes de boomen, terwijl er 

eenigen op den grond leven. De vleugels zijn middelmatig 

of kort en van 10 groote slagpennen voorzien, van 

welke de eerste kort is. De snavel biedt allerlei 

verschillen in vorm en grootte; de voetwortels zijn 

naakt en van voren met eene rij breede schilden 

bedekt. Zij voeden zich met insekten en dezer 

maskers. 

De soorten van een stevig maaksel, van eenen 

stevigen bek en eenen klimstaart voorzien, doen door 

haar _ voorkomen en bare levenswijze aan de 

boomkruipers denken. Zij klimmen, gelijk deze en 

de spechten, langs de boomen, nestelen in boomholen 

en leeeen witte eieren. Zij vormen het groote 

geslacht pENDROCOLAPTES. Eene der gewoonste soorten 

Dendrocolaptes Cayanensis, van Guyana af komstig, 

evenaart in erootte een zwaren lijster; maar haar bek 

is eenigzins langer. Hare bruine hoofdkleur is op de 

borst en den buik met zwarte, dwarse streepjes 

afgebroken. — Dexdrocolaptes turdinus, van Brazilië, is 

eenkleurig olijfbruin. 

vallen in het door haren Sommige soorten oog 

Eene dezer, langen, min of meer gekromden snavel. 

Dendrocolaptes longirostris, die van Brazilië, Mexico 



en Peru af komstig en zoo groot als onze zanglijster is, 

heeft eenen stevigen, flaauw gekromden snavel, die meer 

dan tweemaal langer is dan de kop. Een nog zonderlinger 

heeft of 

pproeurvus”’, van Brazilië, die niet grooter dan een 

voorkomen Dendrocolaptes _trochilirostris 

leeuwerik is, terwijk de sikkelvormige dunne bek den 

kop drie maal in lengte overtreft, 

Andere soorten, meer in het bijzonder ANABATES 

genoemd, de 

Dendrocolaptes, maar hare staartpennen zijn afgerond, 

hebben _ veel overeenkomst met 

en zonder stekelschachten. Ofschoon ook zij klimmen, 

weschiedt dit intusschen minder regelmatig en minder 

uitsluitend, dewijl zij dikwijls, om haar voedsel te 

zoeken op de wijze der meezen, de takken van boomen 

en struiken doorsnuffelen. Onder deze behoort 4rabates 

erythrophthalmus, van Zuid-Amerika, die in grootte 

onzen leeuwerik overtreft, het voorhoofd, de keel 

en den staart roestkleurig heeft, en zijn nest aan de 

lanes hooge boomen woekerende slingerplanten ophanst. 

Sommige kleine soorten, XENOPS, wier staart 

eveneens zonder stekelachtige pennen is, hebben eenen 

stevigen, eenigzins naar boven gekromden bek, die 

ongeveer den kop in lengte evenaart. — Eene dezer, 

Xenops genibarbis, die de grootte van een barmsijsje, 

en een breeden, rossen band dwars over de vleus 

heeft, wordt menievuldie in de bosschen van Brazilië 

aangetroffen, waar zij langs de boomstammen kruipt 

en daaraan klopt gelijk de spechten. 

De SYNALLAXIs zijn slank van gestalte; hun snavel 

is korter dan de kop en zeer weinig gekromd; zij 

zijn hooger op de pooten dan de voorgaande, en hun 

staart overtreft veelal het overige liechaam in lengte 

Hun doet 

hunne levenswijze aan de meezen denken. 

en is wigeevormig. voorkomen aan de 

zangers 

Sommige dezer soorten hebben eenen klimstaart, 

gelijk de Derdrocolaptes. Eene dezer, Synallavis 

negithaloides, 1s ruim eenen halven voet lang, en hare 

beide middelste staartpennen zijn verlengd. Zij wordt 

in Chili aangetroffen, waar zij in digte struiken leeft 

en nestelt. — Eene andere soort, Synallaris aeuticandus, 

is grooter, ofschoon haar staart korter Is, en hare 

kleurverdeeling doet eemiezins aan die der leeuwerikken 

denken. Zij houdt zich in struiken op, loopt echter 

veel op den grond; zij voedt zich met insekten, wormen 

en slakken, en beide seksen blijven, het geheele jaar 

door, in de nabijheid van hun groot nest, waarin 

zij ook slapen. Dit nest is eivormig, meer dan eenen 

voet lane, en van binnen in twee kamers verdeeld. 

Het 

bevat 4 witte eijeren; de jongen worden, zoodra zij 

hangt aan eenen tak van een doornboom, en 

zelfstandig kunnen zijn, door de ouders verjaagd. 

Onder de soorten met eenen afgeronden staart 

zonder stekelachtice vennen is Synallavis rufifrons Vi IL 

zeer merkwaardig wegens haar nest. Deze vogel is 

ruim een halven voet lang, roestbruinachtig grijs. op 

het 

roestbruin en met eene witte streep boven het oog. 

de onderdeelen lichter, op voorhoofd donker 

Hij bevestigt zijn nest aan de lage, slanke zijtakken 

Het heeft eene 

langwerpig ronde gedaante, is somtijds drie tot vier 

voet lang en uit een halven vinger dikke, drooge 

van middelmatig hooge boomen. 

takjes gemaakt, welke dwars door elkander liggende 

en onderling verbonden, naar alle zijden uitsteken, 

zoodat men het met moeite kan aanvatten. Aan het 

onderste einde van dit zamenstel bevindt zich eene 

kleine opening, welke tot het eigenlijke, eveneens 

kogelvormige en met eene opening voorziene, maar 

kleine en van zacht mos gemaakte nest leidt. Bij 

ieder nieuw broedsel wordt ook een nieuw nestje 

boven het oude gezet en nieuwe takken er over heen 

gewerkt. Zoo vindt men in dit zonderlinge gebouw 

niet zelden eene geheele rij nestjes, van welke 

het het 

vogeltje dient, terwijl de ondersten niet zelden door 

Eene 

het bovenste, als nieuwste, steeds alleen 

derde soort, muizen bewoond worden. — 

Synalavis Desmursii, van Chali, is merkwaardig doordien 

hare staartpennen van smalle, losse en haarachtige 

vlagsen voorzien en dubbel zoo lang als het overige 

ligehaam zijn. 

De 

niet langer dan de vleugels, afgerond en zonder 

OVENVOGELS, FURNARIUS, hebben den staart 

stekelachtige pennen. Hun bek is bijkans zoolang als 

de kop en een weinig gekromd. Hunne pooten zijn 

stevig. Zij zijn merkwaardig om hunne zonderlinge 

nesten. Tot deze behoort Furzaris figulus door de 

Spanjaarden »easero of fornero’’ genoemd en onder 

dezen laatsten naam ook in Brazilië bekend. Hij is 

over de zes duim lane, van boven kaneelbruin met 

eene lichte streep boven het oog, op de onderdeelen 

witachtig. Hij houdt zich op boomen en struiken 

op, komt echter dikwijls op den grond om insekten 

te 

chromatische gamma denken. Hij leeft paarsgewijze, 

gaan zoeken. Zijn stemgeluid doet aan eene 

meestal in de nabijheid der menschelijke woningen, 

en _ maakt zijn nest op boomen, of zelfs aan 

gebouwen, uit klei. Het heeft ruim zes duim 

middellijn en de wanden zijn een duim dik. De 

inwendige ruimte is, van de zijdelingsche opening 

aan, door een spiraalsgewijze gedraaid tusschenschot 

holten In de 

zich eenige vederen en hooi bevinden, broedt het 

in twee verdeeld. onderste, waarin 

wijfje hare vier witte eijeren uit. 

Sommige soorten, ‘gGEOSITTA genoemd, doen in 

haar voorkomen en hare grootte, hare verlengde 

slagpennen der derde orde, haren miet verlengden, 

aan zijn einde eenigzins ingesneden staart, haar 

verblijf op den grond, en zelfs min of meer door 

hare kleuren aan de leeuwerikken en piepers denken. — 

Eene dezer, Geositla eunieularia, is op de bovendeelen 

de lichter: 

buitenste staartpennen zijn wit; de borst is van 

bruin. op onderdeelen de keel en de 

zwarte, overlangsche vlekjes voorzien, en de bek 

eenigzins gekromd. Zij wordt in Laplata »easarita”, 

im Paraguay »alondra minera” (mijneu-leeuwerik) 
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genoemd. Zij bewoont vlakten tot 4000 voet hoog 

in het gebergte, houdt zich steeds op den grond op, en 

graaft in de aarde, aan hellmgen, horizontale holen 

van somtijds 6 voet diepte, waarin zij haar nest maakt. 

DE BEOEMZUIGERS. 

NECTARINIAE, 

De bloemzuigers zijn vogels uit de heete streken 

der Oude Wereld, die zieh door den vorm van hunnen 

het 

aansluiten, ofschoon zij nooit van eenen klimstaart 

snavel in algemeen aan de boomklimmers 

voorzien zijn, en die van insekten, den honig of het 

stuifmeel der bloemen leven, welke zij meestal 

met hunne lange, uitstrekbare, veelal aan het einde 

gespletene of zelfs borstelvormige tong uit de bloemen 

halen. Zij doen in dit opzigt aan de kolibri’s denken, 

maar deze wijken geheel en voornamelijk af door hunne 

lange _zwaluwachtige vleugels en zwakke pooten. 

Intusschen eten sommige ook beziën of andere saprijke 

vruchten. Er zijn meestal 10 groote slagpennen 

aanwezig, van welke de eerste kort is. Het vederkleed 

is bij velen met _fraaije metaalglanzige kleuren 

versierd, bij anderen eenvoudig. Vele maken een 

kunstmatig, somtijds hangend nest, en de meeste 

schijnen slechts 2 eijeren te leggen. Deze vogels 

vormen de volgende hoofdgeslachten: 

DE HONIGZUIGERS. MELLIPHAGA. 

Men vat onder dezen naam een vijftigtal of meer 

soorten zamen, die over Australië, Timor, Ceram, 

de Molukken en Celebes verspreid zijn. Zij hebben 

grootendeels _ eenvoudige, onaanzienlijke kleuren, 

eenen veelal stevigen, slechts flaauw gekromden en 

gekielden snavel, die even lang of korter is dan de 

kóp; eenen afgeronden staart, die gewoonlijk, in 

lengte den romp evenaart; eene kleine mondopening ; 

eene aan haar einde in draadjes verdeelde tong, en 

eene naauwe maag. Zij voeden zich met het stuifmeel 

en den honig der bloemen, en de daarin huizende 

insekten. Hunne grootte wisselt af tusschen die van 

een lijster en eene koolmees, 

Eene soort, Melliphaga Gould, door Gould 

»mystacalis” genoemd, uit West-Australië, van meer 

dan eenen halven voet lengte, is op de bovendeelen 

zwartachtig, met eene witte streep boven het oor 

en een bundel witte vederen op de oorstreek; op de 

onderdeelen is zij wit met zwarte, groote, overlangsche 

vlekken. Zij houdt zich op struiken op, vangt de 

vliegende insekten, op de wijze der vliegenvangers, in 

de vlugt, en laat van tijd tot tijd een eigenaardig 

scherp _ stemgeluid hooren. Zij schijnt _ jaarlijks 

verscheidene broedsels te maken, en plaatst haar. 

uit fijne takjes vervaardied en van binnen met wol 

of bloemenpluis beleed nest in lage struiken. Het 

bevat 2 roodachtig vale, met bruin en _purpererijs 

gevlekte en gestipte eijeren. — Melliphaga auricoma 

heeft de grootte van een leeuwerik, eene citroengele, 

in het midden zwarte keel, en een bundel gele vederen 

aan de oorstreek. Zij bewoont Australië, is zeer 

menigvuldig in Nieuw-Zuid-Wales, vliegt pijlsnel van 

struik tot struik of boom tot boom, en doorsnuttelt 

op de wijze der meezen, langs de takken klauterend. 

deze en de bladeren naar insekten. Zij houdt zich bij 

voorkeur op de altijd groene eucalyptus en acacia 

op, en het is opmerkelijk, dat de hoofdkleur van 

haar _ vederkleed het 

overeenstemt, terwijl de bloemen van voornoemde 

met groen der bladeren 

gewassen volmaakt dezelfde gele tint vertoonen als 

het geel aan den kop des vogels. — Eene soort van 

Zuidelijk Australië, MZelliphaga leucotis genoemd, en die 

in grootte ongeveer met de voorgaande overeenstemt, 

is geelachtig olijfkleurig, maar de bovenhelft van de 

oorstreek is wit, en de kop en hals tot aan de borst 

zijn grijsachtig zwart. 

Bij Melliphaga eyanotis \s de huid om en boven 

het oog blaauw, en deze vogel wordt derhalve door de 

Engelschen van Oost-Australië »Blaauwoog’”’ genoemd. 

Hij heeft de grootte 

eenen stevigen snavel. De bovendeelen zijn geelachtie 

van een zwarten lijster en 

olijtkleurig, behalve de bovenkop, die tot in den 

nek zwart is; de keel en onderhals zijn erijs, de 

overige _onderdeelen wit. Hij schijnt uitsluitend 

Nieuw-Zuid-Wales _ te bewonen, alwaar hij een 

standvogel is. bij deze soort merkt men het onder 

de honigzuigers tot nog toe op zich zelf staand 

verschijnsel op, dat het wijfje hare eijeren in het nest 

van den »Pomatorhinus temporalis” leet. Deze, 2 in getal. 

zijn bleek geelrood, met onregelmatige, roestbruine 

vlekken. Deze vogel maakt jaarlijks twee broedsels. 

Melliphaga eireinata, uit Nieuw-Zeeland, is niet slechts 

merkwaardie door hare hoofdsieraden, maar ook omdat 

er herhaaldelijk levende voorwerpen naar Engeland 

gebragt werden, waar zij de gevangenschap goed 

verduurden. De hoofdkleur van het vederkleed is een 

fraai zwart, met groenen en purperkleurigen weerschijn: 

maar de nekvederen zijn verlengd, met losse vlaggen 

en witte schachten, en men ontwaart aan weerszijde 

van de keel een bundel vooruitstekende, schulpachtige, 

maar losse, witte vederen. 

Men geeft den naam van TROPIDORHYNCHUS aan 

verscheidene groote soorten, met eenen stevieen, van 

boven sterk gekielden snavel, vrij ver naar voren 

geplaatste neusgaten, en eenen dun met vederen 

bedekten kop. — Onder deze is Melliphaga cornieulata 

zeer gekenmerkt door haren snavel, die van boven 

van eenen knobbel voorzien is. Zij bereikt meer dan 

eenen voet lengte, heeft de punt van den staart en 

de onderdeelen witachtig, de overige deelen bruingrijs, 



en eenen maakten kop en hals. Deze vogel Is. in 

Nieuw-Zuid-Wales, zijn vaderland, bij elkeen bekend 

door de eigenaardige toonen, die hij uit wanneer 

hij op den dorren tak van eenen boom zit. De 

kolonisten hebben hem ook dien ten gevolge allerlei 

» Poor 

ocloek” gegeven, die deze toonen moeten verzinnelijken, 

namen, zooals soldier”, »Pimlico”, »lour 

terwijl zijn naakte kop en hals aanleiding gaven tot 

de namen »Friar-bird”, »Monk” en »Leather-head.” 

Hij klautert in alle mogelijke houdingen, gelijk de 

meezen, langs de takken, en voedt zich met insekten, 

het stuifmeel der eucalypten, wilde vijzen en beziën. Zijn 

sroot, half kegelvormig, maar tamelijk diep en kunsteloos 

gebouwd nest bevestigt hij aan den horizontalen tak 

van een angophora- of een gomboom, zonder het 

te verbergen, en dikwijls slechts eenige voeten van 

den grond. In sommige plaatsen broedt hij zoo talrijk, 

dat hij nagenoeg een gezellig leven leidt. In den 

broedtijd duldt hij niet, dat menschen, of andere vogels 

zijn nest naderen, en tracht ze in dit geval te 

verjagen, door op hen zonder vrees te stooten. Het 

nest bevat gewoonlijk 3 _zalmroode, met kleine 

donkerder vlekken bedekte eieren. — Eene andere 

soort, Melliphaga mitrata, is een weinig kleiner; zij 

heeft geen wit aan het einde van den staart, de nek 

en kruin zijn met vederen bekleed, en zij wordt in 

Nieuw-Guinea, op Sumbawa en Samao aangetroffen. 

Men geeft den naam van ANTHOGENYS aan de soorten 

wier wangen met borstelachtige vedertjes bezet zijn. — 

Hiertoe behoort Melliphaga rufigularis, wt Australië. 

Zij heeft de grootte van eeu lijster, witte wangvedertjes 

en de keel met den kop vaal roodbruin. 

Er zijn ook soorten, ANTHOCHORERA genoemd, die 

achter de oorstreek een vleeschachtis lelletje hebben, 

Australië 

genoemd worden. — Hiertoe behoort 

en _ derhalve door de Engelschen in 

» Wattle-birds” 

de grootste soort van alle honigzuigers, Melliphaga 

mauris. Zij heeft de grootte van een ekster en haar 

vederkleed is met wit op eenen grijzen erond eeteekend. 

Zij wordt in Tasmanië, waar zij zeer menigvuldig is, 

gegeten. — Melliphaga caruneulata, die im Australië 

onder de zeer gewone vogels behoort, is kleiner dan 

de voorgaande soort, ofschoon zij eenen voet lenete 

bereikt. Zij plaatst haar mest in struiken of op 

horizontale boomtakken. 

DE HONIGVOGELS. NECTARINIA. 

Dit geslacht. ook »Cymniris® genoemd, omvat een 

groot getal kleine soorten. die over de heete gewesten 

der geheele Oude Wereld verspreid ziju, en noordelijk 

tot Palestina en zuidelijk tot de Philippijnsche eilanden 

voorkomen. Zij zijn slank van gestalte, hebben eenen 

verlengden, min of meer „gekromden, priemvormigen 

snavel, wiens zijvanden veelal gewapend zijn met zeer 

fijne insneedjes, gelijk aan de tanden van eene zaag. 

Hun staart is somtijds wieeevormie verlengd, hunne 

tong van voren gespleten, en de mannetjes van 

vele soorten hebben een met fraaije, gedeeltelijk 

metaalelanzige kleuren versierd vederkleed. Zij zoeken 

hun voedsel, hetgeen voornamelijk mm insekten en den 

honig der bloemen bestaat, veelal door met hunne 

lange, uitstrekbare tong in de bloemen rond te tasten. 

Vele soorten vervaardigen een fraai, buidelvormie 

nest, hetwelk zij aan de takken van struiken en 

boomen ophangen. 

De soorten welker vederen min of meer met 

metaalglanzige kleuren versierd zijn, zijn over Afrika 

tot Palestina, 

Nieuw-Guinea en Noordelijk Australië verspreid. De 

en Azië de Philippijnsche eilanden, 

meesten hebben eene soort van aangenamen zang. 

Met ligchaam der grootste soorten evenaart dat van 

een leeuwerik; de kleinste zijn miet grooter dan 

ouze _goudhaantjes. De kleuren van het vederkleed 

der wijfjes zijn veelal eenvoudige en zonder metaalglans, 

de bovendeelen dikwijls olijfkleurig, de onderdeelen 

wit-, geel- of grijsachtig. Dit is ook het geval met 

de jonge mannetjes. 

soorten Bij sommige zijn de beide middelste 

staartpennen _ aanzienlijk verlengd. — Eene der 

grootste soorten die, in dit opzigt, eene erasmusch 

evenaart, is Neetarinia famosa, van Zuid-Afrika. Zij 

wordt door de aldaar wonende Hollanders »Groene 

suikervogel” eenoemd, en komt zelfs tot in de tuinen 

van de Kaapstad voor. Het volkomen kleed van het 

fraai met _ metaalglanzigen mannetje is grasgroen 

weêrschijn, en heeft aan weerszijde van de borst 

Neetarinia een bundeltje van citroengele vederen. 

pulchella, van Westelijk Afrika, is niet grooter dan 

een sijsje en goudgroen, met eene, aan de zijden 

gele, in het midden roode borst. — Eene even kleine 

soort van Abyssimië, Neetarinia metallica, heeft den 

kop, hals en mantel groen met metaalglans, den 

krop, staart en de voorhelft der vleugels blaauw, de 

borst en den buik hooggeel. Zij houdt zich bij voorkeur 

op acacia's en mimosa’s op en voedt zich voornamelijk 

met insekten, schreeuwt bij gevaar als eene jonge 

kat, doeh het mannetje heeft eenen aangenamen zang. 

Zij hangt haar buidelvormig nest, welks zijdelingsche 

ingang zich aan het boveneinde bevindt, aan dunne 

takken en leet 3 witte cijeren. — Bij een zeer fraaije 

soort van het Himalava-gebergte, Neetarinta Gouldi, 

zijn de bovendeelen bloedrood, de onderdeelen en de 

stuit citroengeel; maar de staart, wangen, kruin en 

keel staalblaauw, en de slagpennen bruin. — Aectarinia 

Kuhli, van Java, behoort mede onder de zeer fraaije 

soorten. Zij is olijfkleurig, maar de bovenkop is 

metaaleroen, de stuit geel, de keel en krop zijn 

donkerrood, en zij heeft eenen staalblaauwen gordet 

aan de keel, Deze vogel voedt zich met insekten en 

beziën, broedt in het eeberete, maar trekt na den 

broedtijd in de lagere en bewoonde streken. — Bij 

Nectarinia Pemmineckii, van Sumatra. is de hoofdkleur 

fraai maar de stuit is geel, de een hooerood: 



knevelvlekken en twee strepen langs de kruin zijn 

staalblaauw, de buik en borst ligtgrijs. — Bij \cclarinia 

mystacalis of »siparaja’”, van de Sunda-eilanden, is de 

buik donkereraauw, de stuit geel, het voorhoofd, de 

knevelstreep en de staartpennen zijn staalblaauw, de 

overige deelen hoogrood. Het wijfje is groenachtig 

met eenen zwartachtieen bovenkop en bruine vleugels 

en staart. Zij hangt haar beursvormig, uit wolachtige 

plantenstoffen vervaardigd nest aan takken. 

De geknevelde Honigzuiger. Neetarinia mystacalis. 

Bij de soorten zonder verlengde staartpeunen is 

de staart tamelijk kort en afgerond. — ene der 

fraaiste, Nectarinia splendens, van West-Afrika, heeft de 

hoofdkleur van het vederkleed prachtig violetblaauw 

met metaalglans; maar de rugen de vleugelboet zijn 

Eméraude-groen met metaal-weêrschijn:; de vleugels. 

buik en staart zijn zwart, en de borst is rood. Zij 

voedt zich met kleine insekten en mieren, en is 

grooter dan een sijsje. — Bij eene kleine, in Zuid-Afrika 

algemeene soort, Neetarinia chalybea, is de hoofdkleur 

gouderoen ; maar de stuit en een smalle gordel over 

den krop zijn metaalblaauw: de borst is van eenen 

breeden, rooden gordel en aan weerszijde van 

een bundel gele vederen voorzien, en de buik is 

erijs. — Bij Nectarinia aspasia, van Nieuw-Guinea, is 

de hoofdkleur fluweelzwart: maar de kop en krop 

zijn staalblaauw, de kruin, achterrug, schouders en 

de bovenzijde van den staart zijn groen met 

metaalglans. — De zeer kleine Nectarinia Hassellid, 

van de Sunda-eilanden. heeft den bovenkop gouderoen, 
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den mantel zwart. den achterrug. den staart en de 

vleugels staalblaauw, de keel violet met metaalelans 

en de borst donkerrood. 

Men Stille Zuidzee tot 

Australië en de Molukken soorten aan, wier kleuren. 

treft op de eilanden der 

ofschoon somtijds fraai, echter van metaalelans verstoken 

zijn. Men kan haar ouder den naam van DREPANIS 

zamenvatten. Zij worden ook siervogels genoemd. 

omdat de inboorlingen der Sandwich-eilanden Lune 

kleederen met de vederen dezer vogels opsmukken. 

Haar staart is middelmatie of tumelijk kort en aan 

het einde regt of een weinig uitgesneden. De bek 

Is veelal aanmerkelijk gekromd, en de bovenkaak 

somtijds veel langer dan de onderkaak. 

De soorten, bij welke de onderkaak veel korter is 

dan de sikkelvormige en benedenwaarts gekromde 

bovenkaak, komen van de Sandwich-eilanden,. en 

hebben een geelachtig olijfgroen vederkleed. De 

grootste. Drepanis obsenra, heeft ongeveer de grootte 

van eene musch, en heew bovensnavel is meer dan 

dubbel zoo lang als de kop. Men treft haar in de 

bosschen van het eiland Oahoe aan, en de inboorlingen 

»bi”, 

soort 

noemen haar 

Eene eroote van de Vriendschap-eilanden. 

Drepanis paeifiea, evenaart in grootte een leeuwerik. 

Haar sikkelvormige snavel is veel langer dan de kop. 

zamengedrukt en stevie; haar vederkleed zwart, maar 

de stuit en achterbuik zijn geel. 

Andere soorten hebben een rood en zwart vederkleed. 

en worden veelal onder de benaming van »Myzomela” 

afgezonderd. — De beroemdste soort, Drepauis vestiaria 

of veoceimmea’”’, bewoont de Sandwich-eilanden Hawaï 

en _Oahoe. Zij evenaart nagenoeg eene _musch in 

grootte, heeft eenen witachtigen, sikkelvormigen snavel, 

die langer is dan de kop, en een karmozijnrood 

vederkleed, met de vleugels en den staart zwart. Zij 

haalt de insekten, met welke zij zich voedt, voornamelijk 

uit de bloemkelken van verscheidene groote lobelia’s. 

In Oost-Indië heeft 

soorten, ARACHNOTIERA genoemd, met eenen flaauw 

men eene kleime reeks 

gekromden. maar zeer stevigen bek, eenen korten, 

van achteren regten staart, en een eenvoudig, op de 

bovendeelen _ meestal groen, op de onderdeelen 

geelachtig vederkleed. 

Eene soort van Sumatra en Borneo, drachnolhera 

longirostris, bereikt twee derden voet lengte, waarvan 

haar zeer stevige bek nagenoeg een derde inneemt. — 

Eene kleiner soort, Arachnolhera longirostris, wier 

snavel veel dunner, maar, in evenredigheid, nog 

langer is dan bij de voorgaande, is zeer algemeen 

op de Sunda-eilanden. Zij wordt op Java voornamelijk 

in bergachtige streken aangetroffen: zij haalt haar 

voedsel, met hare lange, gespletene tong, die zij 

spiraalvormig kan draaijen, uit de bloemen, vooral 

die der banana’s, erythrina’s en eugenia’s, en maakt 

daarbij met haren kop eene schielijke beweging in 

eene horizontale rietine. — Men kent ook eene 
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soort van Nieuw-Guinea. drachmothera Novae-Guineae. 

Eene groote soort, Promerops Cafer, 

Zuid-Afrika »Pijlstaart” genoemd, omdat haar staart 

trapseewijze en bij het oude mannetje zoo buitengewoon 

verlengd is, dat hij het overige ligchaam meer dan 

twee maal in lengte overtreft. De heeft 

ongeveer de grootte van dien van een leeuwerik. Haar 

wordt in 

romp 

flaauw gekromde en tamelijk stevige snavel is langer 

dan de kop. Het vederkleed heeft zeer eenvoudige 

kleuren: op de bovendeelen bruin, op de onderdeelen 

grootendeels witachtig, met bruine, overlangsche 

vlekken. Zij houdt zich op boomen, voornamelijk 

haar half kegelvormig proteën op, waarop zij ook 

nest maakt. De eieren, 4 tot 5 in getal, zijn 

olijfgroen. 

De Afoko, van de Sandwich-eilanden, Mokoa nigra 

of »fasciculata”, is grooter dan een leeuwerik, zijn 

staart is wiggevormig, en de sterk verlengde mid- 

delste pennen overtreffen het overig ligchaam in 

lengte. De bek is ruim zoo lang als de kop, flaauw 

gekromd en aan de zijranden met insneedjes voorzien, 

waardoor fijne, naar voren gerigte tandachtige punten 

gevormd worden. De hoofdkleur van het vederkleed 

is zwart. maar de onder-dekvederen van den staart 

en een bundel vederen aan weêrszijde van de borst 

zijn hoog citroengeel. 

DE BASTAARD-HONIGVOGELS. DICAEUM. 

Deze vogeltjes, die onzen winterkoning weinig in 

grootte overtreffen, sluiten zich zeer natuurlijk aan 

de Neetarimia's aan; maar hun bek js korter dan 

de kop, stevig, en slechts flaauw gekromd: hunne 

vleugels hebben slechts 9 groote slagpennen, van 

weinig langer is dan de welke de tweede een 

eerste en derde. Hun staart is kort en vierkant, en 

de zijranden van den bovensnavel zijn veelal van 

voren van fijne insneedjes voorzien. Hunne kleuren 

zijn van metaalglans ontbloot, maar de mannetjes 

zijn veelal gedeeltelijk met fraaije roode of gele 

tinten versierd, terwijl de wijfjes meestal eroen- of | 

grijsachtig zijn. Deze vogels worden in Oost-Indië en 

Australië aangetroffen. 

De soort, bekend onder den naam van Dicaeum 

rubroeanum, is zeer menigvuldie op Java, waar men 

haar zelfs in de tuimen aantreft, en zij komt ook op 

Borneo voor, Men verneemt haar scherp stemgeluid 

vooral wanneer zij, volgens hare gewoonte, andere 

vogels vervolgt. Zij hangt haar nest aan de uiterste, 

dunste einden der takken. Het is peervormig, met 

eenen zijdelingschen, eenigzins naar boven gekeerden 

ingang, en uit de fijnste en zachtste plantdeelen zeer 

fraai vervaardigd. De twee eijeren, die het bevat, 

zijn op eenen witten grond met bruine vlekken als 

gemarmeerd, Het mannetje voorziet het wijfje, terwijl 

het broedt, van voedsel. De borst en buik zijn bij 

het oude mannetje grijs, de vleugels en staart zwart, 

de overige deelen vermiljoenrood. — Eene andere 

soort van Java, Deeaeum sangninolentum, is op de 

bovendeelen blaauwzwart, maar de borst en buik 

zijn geelachtig en zij heeft eene roode keel. Men 

treft haar paarsgewijze in het gebergte aan, waar 

zij eene soort van vruchten, die niet grooter zijn dan 

erwten, tot in de kraters der vuurspuwende bergen 

gaat opzoeken. — Dicaeum hirundinaceum, van Australië, 

heeft eenen aan den wortel zeer breeden bek. Haar 

vederkleed is zwart; maar de buik is grijs, en de 

keel tot aan de borst, zooals ook de onder-dekvederen 

van den staart zijn rood. Zij houdt zich op de toppen 

van hooge boomen op, zingt aangenaam, voedt zich 

met insekten en waarschijnlijk ook met beziën, hangt 

haar buidelvormig nest aan de punten van dunne 

takjes, en leet 2 witte, fijn met bruin gevlekte 

eijeren. — sij Dicaeum thoracicum, van Borneo en 

Malacca, is de bek dikker dan bij eenige andere 

soort. 

DE PARDELVOGELS. PARDALOTUS. 

Dit zijn kleine vogels uit Australië, die door hunne 

gestalte aan de Dicaeum’s, door hunne levenswijze 

en hun voedsel aan de meezen doen denken. Zij 

hebben 9 slagpennen der eerste orde, eenen zeer korten 

dikken en eenigzins gekromden bek en enge neusgaten. 

Hun vederkleed is bruinachtig of geelachtig en dikwijls 

met witte vlekjes versierd. Hun staart is kort en 

hunne gestalte ineengedrongen. Hunne stem bestaat 

uit een ruw gepiep, en zij nestelen in holle boomen, 

eene soort echter in aardholen. De eijeren, 3 tot 4 

in getal, zijn wit of vleeschkleurig. 

Eene der gemeenste soorten, Pardalotlus punctatus, 

is degene die haar fraai, bolvormig nest met eenen 

zijdelingschen ingang, aan het einde van eene horizontale, 

3 voet lange, maar zeer naauwe buis plaatst, die zij 

aan hellingen van eenen zachten grond graaft. — 

Pardalotus affinis, ofschoon zeer verwant met de 

voorgaande, maakt daarentegen, gelijk ook de overige 

soorten te doen plegen, haar bolvormig nest in holen 

van boomen. 

DE BLADVOGELS. PHYLLORNIS. 

Men kan in de familie der bloemzuigers ook de 

bladvogels plaatsen, die uit Oost-Indië afkomstig zijn, 

eenen gekromden snavel en een groen vederkleed 

hebben, hetwelk op den kop veelal met blaauw of 

geel versierd is, terwijl de vleugelbogt gewoonlijk 

blaauw en de keel der mannetjes zwart is. Hunne 

afgeronde vleugels bedekken ongeveer een derde 

van den middelmatigen, eveneens maar zeer weinig 

afgeronden staart. Zij hebben middelmatige pooten. 

tamelijk korte teenen, en de bovenhelft van den 

voetwortel is, op hare voorzijde, met een enkel 

schild bedekt. De erootte dezer vogels wisselt af 
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tusschen die van een leeuwerik en eene ringmusch. 

Zij houden zich op boomen op, waar zij, tusschen 

de bladeren in het rond kruipende, de insekten 

opzoeken, die hun tot voedsel verstrekken; zij voeden 

Men treft hen 

van Voor-Indië tot op de Sunda-eilanden aan. 

De 

Phyllornis Jerdoni, heeft eene zwarte, met geelgroen 

zich intusschen ook met vruchten. 

gewone soort van Voor-Indië en Ceylon, 

gezoomde keel, Zij bevestigt haar uit fijn gras 

vervaardigd nest aan het einde der takken, en het 

bevat 2 witte met wijnrood gevlekte eijeren. — De 

gewone soort van Java, PAyllornis Coehinchinensis, 

heeft eene zeer smalle, blaauwe knevelvlek, en het 

wijfje is, gelijk dat van vele andere soorten, geheel 

groen. — Phyllornis icterocephalus, van Sumatra, heeft 

eenen gelen kop. — Bij Phylloruis venustus, van Sumatra, 

die de erootte heeft van eene ringmusch, zijn het 

de 

purperblaauw, maar naar achteren zwart, de krop 

Dit is de 

soort van het geheele geslacht. 

voorhoofd en wangen groenblaauw; de keel is | 

roodachtig geel. fraaiste en zeldzaamste | 

DE BRILVOGELS. ZOSTEROPS. 

Men 

met het geslacht der brilvogels. 

kan de familie der bloemzuigers besluiten 

Deze vogeltjes zijn 

op eene zeer in het oog vallende wijze gekenmerkt 

door eenen kring van witte vedertjes, waarmede 

hunne oogen omgeven zijn, en waaraan de naam 

van brilvogels ontleend is. Hun vederkleed is overigens 

meestal groenachtig, en op de onderdeelen geel- of 

grijsachtig. De bek is stevig, flaauw gekromd en 

korter dan de kop, en zij hebben eenen middelmatigen, 

vierkanten staart. De 

grootte onze koolmees. Zij bewonen de heete streken 

der Oude Wereld. 

Wij voeren hier slechts aan Zosterops lateralis, 

erootste soort evenaart in 

van Tasmanië en het Zuidelijk Australië, en aldaar 

» Witoog” genoemd. Dit vogeltje houdt zich in bosschen 

en zelfs in tuinen op, waar het aan de knoppen 

en vruchten veel nadeel toebrenet, ofschoon zijn 

voornaamst voedsel in insekten bestaat. Het plaatst 

zijn fraai nest, hetwelk 4 eijeren bevat, in struiken. 

EN EEN ONG Eels: 

BrOFRTM"EG 

Men 

reeks vogels wit de heete gewesten zamenvatten, die 

kan onder dezen algemeenen naam eene 

in het algemeen gekenmerkt zijn door hunnen veelal 

korten, min of meer in het oog vallend, als bij de 

uilen, gewelfden staart, en afgeronde, korte vleugels; 

zij zijn hoog of tamelijk hoog op de pooten, houden 

zich op, of nabij den grond op en nestelen ook 

aldaar, voeden zich voornamelijk met insekten en 

dezer maskers, en zijn standvogels. Zij vormen, 

volgens de halfronden, welke zij bewonen, de volgende 

twee afdeelingen. 

DE AMERIKAANSCHE MIERVOGELS. 

de 

der _mierlijsters, der eigenlijke miervogels en der 

Zij zijn 
streken der Nieuwe Wereld af komstig. 

Deze afdeeling bevat drie _hoofdgeslachten 

klaauwier-mier vogels. allen uit de heete 

DE MIERLIJSTERS. GRALLARIA. 

Deze zijn vooral gekenmerkt door haren zeer korten, 

vierkanten staart en hare lange pooten. Zij houden 

zich op den grond op, loopen zeer snel, staan 

ARIAE. 

plotseling wederom stil, rennen op nieuw vooruit. 

Zij leggen hunne eijeren op afgevallene bladeren, op 

den erond. Het vederkleed vertoont veelal eenvoudige. 

Men heeft 

van »Myioturdus” gegeven. 

bruimachtige kleuren. hun ook den naam 

Bij sommige soorten is de bek stevig en uiet 

afgeplat. — Grallaria sguamigera, van Columbia, die 

hiertoe behoort, evenaart onzen grooten lijster in 

grootte; maar haar staart is slechts eenen ouden duim 

lang, en zij is zeer hoog op de pooten. Hare bovendeelen 

zijn olijfbruin, de onderdeelen rosachtig geel, met 

zwarte, halvemaanvormige vlekken. — De gewone soort 

van Brazilië, Grallaria rev, heeft hetzelfde voorkomen. 

is echter wiet erooter dan een gewone lijster; haar 

bovenkop is ascheraauw, de rugvederen zijn olijfbruin 

met zwarte zoomen en geelachtige schachten, de 

slag- en staartpennen roodbruin, de vederen der 

onderdeelen bruinachtig geel met zwarte zoomen. 

Deze vogel leeft eenzaam op digte plaatsen van 

wouden, waar hij met groote schielijkheid over den 

grond rent. De Portugezen van Brazilië geven aau 

hem en de verwante soorten den naam van »boschkip.” 

Het wijfje legt hare 2 groenachtig witte, van eenige 

bruine vlekjes voorziene eijeren op eene onderlaag 

van eenige drooge, afgevallene bladeren op den grond. 

en de jongen loopen uit het nest, zoodra zij uit het 

ei komen. — Grallaria tetema, van Brazilië en Cayenne. 

is niet grooter dan cen leeuwerik, op de bovendeelen 
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donker olijfbruin, met eenen zwarten bovenkop, op 

de onderdeelen grijs, met eene zwarte keel. 

Bij andere soorten met eenen zeer korten staart, 

CONOPOPHAGA, is de 

afgeplat. Ook zij houden zich op den grond op. De 

bek breed en min of meer 

gewone soort, Conopophaga lineata of » vulgaris”, maakt 

door hare erootte en kleurverdeeling, van ver gezien, 

eeniezins den indruk van een roodborstje met eenen 

afgehakten staart. 

DE EIGENLIJKE MIERVOGELS. FORMICARIUS. 

Deze vogels, ook algemeen onder de benaming van 

»Myiothera” bekend, zijn klein of tamelijk klein van 

gestalte; hun bek is niet stevig, de pooten zijn 

middelmatig, en hun afgeronde staart is even lang 

of korter dan de romp. Zij houden zich op den 

of 

diet bij den grond op. 

erond op de takken van struiken of boomen, 

Eene in Guyana en Brazilië gewone soort is 

Formicarius cinnamomeus, 

Haar 

lane als de kop, en de staart een weinig korter dan 

De 

donker roodbruin; maar de wangen en borst zijn 

Zij heeft de grootte van 

eene __musch. bek is nagenoeg regt en even 

de romp. hoofdkleur van het vederkleed is een 

zwart, de vleugeldekvederen zwart met rosse zoomen, 

en het mannetje heeft eene zwarte, het wijfje eene 

witte keel. 

DE KLAAUWIER-MIERVOGELS, 

THAMNOPHILUS. 

De klaauwier-miervogels zijn vooral gekenmerkt 

door hunnen aan zijne punt haakvormigen bek, hunne 

korte en afgeronde vleugels en hunnen staart, die 

even lang of langer is dan de romp. Zij verkrijgen 

hierdoor het voorkomen van klaauwieren. Sommigen 

bereiken de grootte van onzen koekoek. Hun kop 

Is groot en de vederen van den bovenkop zijn 

dikwerf eenigzins kuifvormig verlengd. Bij velen is 

het vederkleed van hehte dwarsbanden voorzien, en 

de tinten der wijfjes zijn verschillend van die der 

mannetjes, door dat zij bij eerstgenoemden meestal 

het 

op den grond zelven komen, houden zij zich in zijne 

In rosse trekken. Ofschoon deze vogels zelden 

nabijheid, hetzij op struiken, de lage takken van 

boomen of in het riet op. Zij leiden overigens een 

stl en eenzaam leven, voeden zich met insekten, 

hebben eene eenvoudige, maar sterke stem, en maken 

hun nest zonder daarbij eenige kunst aan den dag 

te leggen. Zij vervangen, met sommige tyran-soorten, 

de plaats der klaauwieren in het heete Amerika, waar 

deze ontbreken. 

ene soort, Phamnophilus undulatus, ook »striatus” 

en »gigas”’ genoemd, bereikt de erootte van onzen 

koekoek. Haar staart is lane en de eveneens lange 

Het 

mannetje heeft eene zwarte kuif, den rue, de vleugels en 

bek is aanmerkelijk zijdelings zamengedrukt. 

den staart zwart met witte dwarse banden, de overige 

deelen graauw. De tinten van het wijfje zijn lichter 

en trekken sterk in het rosse. — Bij Thamnophilus 

major of »stagurus”’, van Brazilië, is de staart veel 

korter. De onderdeelen zijn wit, de bovendeelen bij 

het mannetje zwart, bij het wijfje roestkleurig, en 

het oog is vermiljoenrood. Deze vogel is voorzietie, 

schuw en houdt zich steeds in het digte gras of riet, 

of in de langs de oevers der wateren groeijende 

struiken op. Zijn stemgeluil is zeer eigenaardie. Het 

klinkt omtrent als wanneer eene kogel op een hard 

voorwerp afwisselend valt en in de hoogte springt, 

en de op deze wijze voortgebraete klanken allengs 

in hoogte van toon dalen, totdat zij door een anderhalf 

oktaaf lageren toon besloten worden. 

DE MIERVOGELS DER OUDE WERELD. 

Deze _onder-familie behelst een aanzienlijk getal 

soorten, van welke men in het algemeen zeggen kan. 

Oude 

vervangen. Zij houden zich in bosschen of in 

dat zij nm de 

Wereld 

digte struiken op, en velen leven op of digt bij den 

de Amerikaansche miervogels 

grond. Wij noemen de volgende hoofdgeslachten op: 

DE DWERG-MIERVOGELS. MICRURA. 

Dit geslacht bevat slechts eenige vogeltjes van de 

grootte van ons sijsje, die echter zeer hoog op de 

pooten zijn, terwijl hun staart zoo buitengewoon 

kort is, dat hij geheel schijnt te ontbreken. Zij 

de 

waargenomen, en behooren onder de zeldzaamheden. 

worden in bosschen van de Javasche gebergten 

Eene soort, Mierura squamata, îs geelachtig rosbruin, 

maar de vederen hebben lichtere vlekjes en die der 

onderdeelen witte zoomen, terwijl de keel wit is.— 

De 

bovendeelen olijfgroen, op de onderdeelen grijs; zij 

heeft 

Wangen, 

tweede soort, Mierura syperciliosa, is op de 

eene grijze streep boven het oog en zwarte 

DESPIREAS SSP HDA: 

De pitta’s hebben eenigzins het voorkomen en ook 

de erootte of nagenoeg de grootte van lijsters, maar 

zij zijn hooger op de pooten; hun staart is zeer 

kort, en hun volkomen vederkleed is met allerlei en 

zeer framje kleuren versierd. Zij bewonen Oost-Indië 

tot Japan, Nieuw-Guinea en Australië, en eene soort 

zelfs de Westkust van Afrika voor. Het komt aan 
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zijn standvogels, die met hout of struiken begroeide 

streken bewonen, zich op den grond ophouden, maar, 

vooral indien zij vervolgd worden, zich gaarne op de 

lage takken van boomen of struiken zetten. Men wil 

dat de Afrikaansche soort eenen zang heeft, de overige 

niet. Zij plaatsen hun groot, komvormig nest diet bij 

den grond, en leggen & tot 5 witte, somtijds met 

bruin gevlekte eijeren. Het is te bejammeren, dat 

men niet beproeft, deze prachtige vogels, waarvan 

Oost-Indische koloniën zulk eene in onze oroote 

verscheidenheid van soorten voorkomt, levend naar 

Europa te brengen. 

Eene der grootste soorten. Pitta coerulea of »gigas”, 

bewoont Sumatra. Zij zou in grootte niet onderdoen 

voor de vlaamsche gaai, indien haar staart niet 

zoo buitengewoon kort ware. In het volkomen kleed 

bovendeelen, achterwaarts den Isszijs op de aan 

hals, metaalelanzie blaauw, op de overige deelen 

bruingeel, maar de bovenkop, bovenhals en eene vlek 

achter het oor zijn zwart. Zij houdt zich in groote 

bosschen op. — Eene soort van gelijke grootte, Pitta 

cyanea, van het vasteland van Indië af komstig, is op de 

bovendeelen blaauw, op de onderdeelen blaauwachtig 

wit met zwarte vlekken, haar achterhoofd is rood 

en de keel rosachtig. — Eene eroote soort, 

Pitta Zij heeft den 

kop en alle bovendeelen zwart, de vleugels grootendeels 

even 

maxima, komt van Halmahera. 

blaauweroen, de onderdeelen parelkleurig wit, maar 

het midden van den buik hoogrood. 

Sommige kleinere soorten zijn fraai groen, met 

den kop zwart of somtijds bruin, en eenen in het 

Pitta 

melanocephala, van Celebes, zonder wit aan de slagpennen; 

Pitta Pitta 

van Nieuw-Guinea, de Aroe- en Papoe-eilanden; Pitta 

midden hoogrooden buik. Hiertoe behooren 

atricapilla, van Borneo; Novae-Guineae, 

cucullata, van Malacca, met eenen bruinen kop. 

Bij eenige soorten zijn de stuit en de voorvleugel 

kobaltblaauw, de rug en vleugels groen, het midden 

van den buik rood, de overige onderdeelen en bovenkop 

ros, de zijden van den kop of ook het achterhoofd 

zwart. — Bij eene dezer, Pitta cyanoptera, van Sumatra 

afkomstig, is de bek bruin: bij eene andere, Pitta 

megarhyncka. van Banka, zwart en zeer dik. 

De Dikbek pitta. Pitta megarhyneha. 

Noe andere soorten, wier kleurverdeeling de bele 

voorgaande soorten in het aleemeen herinnert, hebben 

eenen zwarten kop, met lichte oogstrepen, die somtijds 

het achterhoofd Pitta 

slrepitans, van Australië, wordt, wegens haar helder 

omzoomen. — De grootste, 

stemgeluid, door de Engelschen »want watch’ 

genoemd. — De kleinere, Pitta brachyura. komt van 

Timor, Ternate en Boeroe; de nog kleinere, Pitta 

concinna, van Sumbawa en Lombok; eene andere soort. 

Pitta Malaccensis, is _menigvuldie op het vasteland 

van Indië en Ceylon; en eene, Pitta Angoleusis, 

bewoont de Goudkust. 

Min of meer bijzonder, maar zeer fraai gekleurd 

zijn de volgende soorten. — Pitta granatina, van Borneo, 

is_blaauwachtig purperkleurig. maar de bovenhals. 

borst en buik zijn fraai rood. de voorvleugel en eene 

eht kobaltblaauw. — Pitta 

hetzelfde eiland, heeft den bovenkop lieht metaalglanzie 

oozstreep Baudi, van 

kobaltblaauw, de keel wit, den krop en de zijden 

van den kop zwart, den rug menierood, den staart 

blaauw, de borst en den buik purperblaauw. — 

Pitta iris, van Noord-Australië, heeft den kop, hals 

en de onderdeelen zwart, maar het midden van den 

buik rood. Het achterhoofd is door eene roestkleurige 

streep omzoomd; de rug, vleugels en staart zijn 

groen, maar de vleugelboet is metaalglanzig blaauw. 

Sommige soorten hebben, vóór het rood van den 

buik, een breeden, witachtie blaauwen gordel dwars 

Hiertoe behooren {a Mahlotii, van 

Nieuw-Guinea en de Papoe-eilanden, Pitta rufiventris, 

over de borst. 

van Batjan en Halmahera, Pitta Celebensis, van Celebes, 

Pitta erythrogaster, van de Philippijnsche eilanden. 

Bij Pitta venusta, van Sumatra, is de staart eeniezius 

langer en sterker afgerond dan gewoonlijk. Haar 

vederkleed is _paarsachtig purperkleurig; maar de 

borst en buik zijn rood, de zoomen der groote 

vleugeldekvederen en eene oogstreep licht kobaltblaauw. 

Bij eenige soorten van de Sunda-eilanden is de 

staart noe meer verlengd, sterk wiggevormig en 

kobaltblaauw. Zij hebben eenen kaneelbruinen rug. 

eene witte keel, den overigen kop zwart, met eene 

groote gele of geelroode streep boven het oog: de 

borst en zijden van het ligchaam zijn geel of geelrood 

met fijne zwarte dwarse strepen. — De fraaiste 

soort, met geelrood op de borsten boven het oog, is 

Pitta elegans, van Sumatra. — Op Borneo treft men 

Pitta Sehwaneri aan, en op Java Pila eyanura. 

Laatstgenoemde soort houdt zich vooral in rots- en 

bergachtige streken, tusschen struiken, heesters en 

rietachtige gewassen, op of nabij den grond op, 

waar zij zeer vlug, ruw met rukken loopt. Zij leeft 

bij paren, die na den broedtijd door hunne jongen 

vergezeld zijn. De maunetjes zijn zeer strijdzuchtig. 

Zij maakt haar nest, veelal laag bij den erond, im 

diete struiken, of tusschen de, langs de boomstammen 

welig eroeijende parasiet-planten. Het is komvormig, 

uit gras of drooge bladeren, zonder kunst vervaardied, 



en bevat 4 tot 5 eijeren, die door hunne grootte 

en kleur de eijeren van den wielewaal herinneren. 

DE TIMALIA'S. TIMALIA. 

De timalia’s zijn eenvoudig gekleurde vogels van 

Oost-Indië, die in grootte een leeuwerik evenaren 

of kleiner zijn, en wier staart korter is dan de romp. 

Sommige soorten hebben eenen stevigen, eenigzins 

gekromden bek. Hiertoe behoort Zimalia thoracica, 

soort, die de Java en Sumatra 

grootte heeft van een leeuwerik, eu roodbruin is met 

eene op gewone 

eenen zwarten kop en een grooten witten keelkraag. 

Zij houdt zich in digte struiken van het gebergte 

op, en hare stem is een zeer zonderling mengsel van 

schielijk uitgestooten, maar verwarde toonen. 

Eene andere soort. Timatia poliopsis of »melanothorax”, 

heeft de grootte van onzen pimpel, en is roestkleurig ; 

maar de wangen en borst zijn grijs, en de witte 

keel is door eene groote, zwarte, hoefijzervormige vlek 

begrensd. Men treft haar op Java in het digte gras, 

de struiken of doornen aan, die langs de oevers der 

rivieren of in moerassen groeijen. Zij voedt zich 

met witte mieren, haft en andere diergelijke insekten 

en dezer maskers, die zij uit de moerassige gronden 

haalt. 

Timalia ptilosa of »trichorrhos”, der Sunda-eilanden, 

is merkwaardig, door dat de vederen van haren rug 

en de zijden des ligchaams buitengewoon verlengd, van 

zachte en losse draden voorzien zijn, en witte 

schachten hebben. 

Bij andere soorten, de MIER-TIMALIA'S, TURDIROSTRIS, 

is de bek reet en herinnert dien der lijsters. Haar 

staart is somtijds zeer kort. — Eene dezer, Purdirostris 

heeft de 

roestkleurig, 

capistralus, eene _musch. 

Zij is 

bovendeelen 

grootte van 

tnt 

bruine: 

maar deze trekt op de 

het 

en de bovenkop zwart, maar aan weerszijde van eene 

sterk in de keel is wit. 

roestkleurige streep voorzien. Deze vogel leeft op 

Java, in bergachtige streken, op eene hoogte van 

3000 tot 4000 voet. 

doornen of het hooge eras op, loopt schielijk op den 

Hij houdt zich in struiken, 

grond, zet zich van tijd tot 

omgevallen boomstammen, en voedt zich met witte 

mjeren en kleine duizendpooten. 

DE GARRULAX. GARRULAX. 

Deze vogels hebben veel overeenkomst met de 

Umalia's, maar hun staart is sterk afgerond en 

langer, dat is te zeggen, gewoonlijk even lang als de 

romp, en zij zijn doorgaans grooter en kunnen in 

dit opzigt met een lijster vergeleken worden. 

Bij eenige soorten zijn de vederen van den 

bovenkop _ verlened, en zij herinneren eenigzins 

de _gaaijen. Hiertoe behoort Garrular bicolor, van 

Sumatra. die een donker roodbruin vederkleed, maar 

tijd op steenen of 

| den kop en hals wit, het voorhoofd, een oogkring 

en de bovenhelft der wangen zwart heeft. — Garrular 

leucolophus, van Nepaul, is lichter van kleur. 

Andere soorten zonder kuif hebben het voorkomen 

van lijsters; b. v. Garrulae palliatus, van Sumatra, 

die geelachtig roodbrum is met zwarte teugels en 

grijze kop, hals en borst. 

Hier sluiten zich vervolgens de soorten aan, die 

men in de twee ondergeslachten »Janthocincla’’ en 

»Cinelosoma’’ gebragt heeft. Laatstgenoemden hebben 

iets duifachtigs in haar voorkomen. Het zijn standvogels, 

die zich in met struiken bedekte streken ophouden, 

zich met insekten voeden, zeer behendig op den 

grond loopen, en ook aldaar nestelen. Eene der 

meest bekende is Oizelosoma punctatum, van Tasmanië 

en Oostelijk Australië. Zij evenaart in grootte onzen 

zwarten lijster. Haar vederkleed is rosachtig bruin, met 

zwarte, overlangsche vlekken; de keel is zwart, de kop 

en hals zijn bruin, eene vlek aan weerszijde van den 

hals en eene streep boven het oog wit. Deze vogel 

houdt zich bestendig op den grond op, waar hij veel 

en snel loopt; daarentegen vliegt hij weinig en alsdan 

laag bij den grond en slechts op korte afstanden; 

zijn stemgeluid is fluitend, en zijn vleesch zoo 

voortreffelijk van smaak, dat het als wild verkocht 

wordt. Het wijfje leet groote, met olijfbruin op 

eenen witten grond gevlekte eijeren, 

In de nabijheid dezer vogels brengt men veelal 

ook verscheidene, vooral Afrikaansche soorten, aan 

welke men den naam van »Crateropus” heeft gegeven. 

DE KRUIPLIJSTERS. POMATORHINUS. 

De kruiplijsters zijn vooral kennelijk aan hunnen 

snavel, die in zijne geheele lengte aanzienlijk gekromd, 

meestal even lang als de kop is, en wiens neusgaten 

overdekt zijn. Zij hebben tamelijk korte, afgeronde 

vleugels en de staart heeft omstreeks de lengte 

van den romp en is afgerond. Im grootte evenaren 

sommigen eenspreeuw of lijster, anderen daarentegen 

zijn niet grooter dan een leeuwerik. Zij bewonen 

Oost-Indië en Australië. Het zijn standvogels, die 

weinig vliegen, maar dikwijls op of digt bij den 

grond komen. — De soort van Java, Pomatorhinus 

montanus, is erooter dan een leeuwerik en heeft 

eenen gelen, van boven donkerbruinen bek. Hare 

hoofdkleur is bruinrood; maar de onderdeelen, behalve 

de zijden van den romp, zijn wit, de kop en wangen 

elk 

Deze vogel houdt zich in de struiken op, die in het 

zwart, behalve eene witte streep boven oog. 

geberete langs de boschkanten groeijen. Hij heeft 

eenen zeer welluidenden zang, plaatst zijn uit fijn 

| 

nest in het eras of in diete struiken, en het wijfje 

gras, bladeren of worteltjes van planten vervaardis 

leet daarin 2 witte eijeren. — Pomatorkinus lemporalis, 

van Australië, is rosachtig bruingrijs, maar de bovenkop 

en de keel tot aan der krop zijn wit; de staart is 

semen nnn) 



zwart, en slechts aan zijn einde wit. Deze vogel 

doorsnuffelt met buitengewone snelheid en behendigheid 

de boomen van hunne onderste takken tot aan hunnen 

top. Ook komt hij dikwijls op den grond, maar vlieet 

niet veel. Hij heeft de gewoonte van met den staart 

te wippen. Zijn stemgeluid is sterk en zeer helder 

Zijn nest, hetwelk van binnen met eene groote 

hoeveelheid fijne boomschors en fijn gras belegd, en 

overdekt is gelijk een eksternest, vindt men, op 

casuarina-boomen. manshoogte, op de takken van 

Het bevat 4 vaalbruine, met donkerbruin gevlekte 

en gemarmerde eijeren. — Pomatorhinus superciliosus, 

die de binnenlanden leidt 

eenigermate een gezellig leven. Men ziet dikwijls kleine 

van Australië bewoont, 

troepen dezer vogels, die in eene rij achter elkaàr 

van tak tot tak klimmen, zich plotseling tot een 

hoop verzamelen en de vederen oprigten, zoodat zij 

gezamenlijk het voorkomen hebben van eenen klomp 

vederen. Ook vereenigen zij dikwijls 4 tot 5 hunner 

nesten tot eenen klomp. Bij het loopen rigten zij 

den uitgebreiden staart hoog op. Zij zijn overigens 

‚onrustig van aard en zeer strijdzuchtig. 

De SEREN GN OGI EES: 

M AE N 

familie bevat met vooral 

geschikt tot het 

Deze vogels pooten 

springen en _ loopen, vleugels 

ongeschikt tot het vliegen op groote afstanden, en 

eenen somtijds zeer eigenaardig gevormden staart, 

dien zij nagenoeg altijd opgerigt dragen. Zij leven 

en bouwen hunne nesten op of digt bij den grond. 

De verschillende geslachten dezer familie vertoonen 

onderling groote verscheidenheid. 

DE SPORTVOGELS. MALURUS. 

De sportvogels worden zoo genoemd, omdat de 

smalle vederen van hunnen min of meer verleneden 

staart _trapsgewijze in lengte toenemen. Zij zijn 

klein of tamelijk klein van gestalte en uitsluitend tot 

Tasmanië, Australië en de nabijliggende eilanden 

beperkt. Hunne vleugels zijn kort en sterk afgerond; 

zij hebben tamelijk hooge pooten met groote en 

stevige nagels, en hun bek is kort, zamengedrukt 

en naar voren eenigzins gekromd. Zij loopen en 

springen met butengewone vlugheid, vliegen weinig, 

voeden zich met insekten, plaatsen hun kogelvormig, 

van een zijdelingschen ingang voorzien nest in het 

gras, en leggen gewoonlijk 4 witte, met bruin gevlekte 

eieren. 

Bij sommige kleine soorten is het vederkleed der 

mannetjes in den paar- en broedtijd met zeer fraaije 

kleuren versierd, terwijl het buiten dezen tijd, gelijk 

dat der wijf jes, zeer eenvoudig gekleurd is. — 

Eene dezer soorten, Malurus eyaneus, bewoont het 

Zuid-oostelijk Australië. Zij heeft de grootte van 

eene kleine grasmusch, en haar staart is veel langer 

dan de romp. Het mannetje is in het prachtkleed 

{luweelzwart, hetgeen op de keel en den staart in het 

blaauw overgaat; maar de bovenkop, de wangen en 

eene groote vlek op den mantel zijn metaalglanzie 

liehtblaauw, en de vleugels grijsbruin, terwijl de 

buik witachtie is. Men treft dezen vogel in onvruchtbare, 

UAR AME: 

met enkele boomen of digte struiken beeroeide 

streken aan, waar hij op den grond of op omgevallen 

boomstammen zijn voedsel zoekt, hetgeen In insekten 

bestaat. Hij 

snelheid en 

loopt springende met onbegrijpelijke 

draagt daarbij den opgerigten staart 

loodreegt of zelfs naar voren gekeerd. De zang van 

dit vogeltje is aangenaam en doet aan dien van onzen 

winterkoning denken. Men vindt zijn groot, kogelvormig. 

van eras vervaardigd en van binnen met vederen en 

haren belegd nest, met eenen zijdelingschen ingang, 

in het gras of digte struiken; het bevat 4 witachtie 

vleeschkleurige. met roodbruin geteekende eieren. 

Intusschen moet hij dikwijls de rol van pleegvader 

van den brons-koekoek, »Cueulus chalcites”, op zich 

nemen. Na den broedtijd zwerft de geheele familie 

afstanden in het 

Malurus 

splendens, \s metaalelanzig ultramarijn-blaauw ; maar 

gezellie, maar niet op groote 

rond. — De fraaiste van alle soorten, 

de vleugeldekvederen zijn groen, de onderdeelen 

glanzig violetblaauw, en aan den hals ontwaart men 

een fluweelzwarten kraag. Deze vogel maakt zijn nest 

in het riet of ook tusschen hangende takken. — Bij 

eenige kleine soorten overtreft de staart den romp 

niet in lenete. Bene dezer, Malurus melanocephalus, 

is fluweelzwart, met eenen lichtrooden rug. 

Maturus malachurus. die men van de overige soorten 

onder den naam van »Stipiturus” afgescheiden heeft, 

wijkt van al dezen af door hare losse en zachte 

vederen en vooral doordien de vlag van hare zeer 

lange en smalle staartpennen eveneens uit zeer losse 

en zachte draden bestaat. Deze vogel herinnert door 

zijne gestalte eenigzins onze staartmees, Het vederkleed 

is rosachtie. op den rug met zwarte, overlangsche 

vlakken, en het mannetje heeft in het bruiloftskleed 

eene grijsblaauwe kleur. De Eneelschen van Australië 

noemen dit vogeltje » Emu-wren”, omdat zijne vederen 

los zijn als bij den emu of casuaris en omdat zijne 

zijne _ levenswijze aan den geringe _erootte en 
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winterkoning doen denken. Het wordt op moerassige 

gronden. in het hooge gras en biezen aangetroffen ; 

het loopt snel en met opgerigten staart, als eene muis 

langs den gerond, en gebruikt zijne korte vleugels 

zeldzaam tot het vliegen. In zijne wijze van nestelen 

stemt het met de overige soorten overeen. 

Ook andere, grootere vogels met eenvoudige, veelal 

bruinachtige kleuren, die men onder de namen van 

> Amytis, Dasyornis” en »Cinclorbamphus” afzondert, 

hebben in hunne houding, wijze van leven en nestelen 

zeer veel overeenkomst met de voorgaande soorten. 

Er sluiten zich hier noe twee soorten aan, ORTHON YX 

genoemd, wier staartpennen, gelijk bij de boomkruipers, 

in harde punten uitloopen. Hare nagels zijn stevig, 

lang en slechts flaauw gekromd; de bek is korter 

dan de kop, gekromd en van boven gekield. Ook zij 

houden zich op den grond op. — De gewone soort, 

Orthonye spinicaudus, heeft de grootte van eenen 

leeuwerik. Hare keel is ter weerszijde door zwart 

omzoomd, en bij het mannetje wit, bij het wijfje 

roestkleurig. Zij bewoont, eenzaam of paarsgewijze, 

de bosschen van Australië, houdt zieh op den grond 

op. en krabt, gelijk de kippen doen, in de plantaarde 

bladeren, haar voedsel te zoeken, of _afeevallen om 

hetgeen in insekten bestaat. Zij loopt zeer schielijk, 

hetzij op den grond, hetzij over liggende boomstammen, 

klimt 

Haar groot, kogelvormig nest, met eenen zijdelingschen 

maar niet. Hare lokstem luidt als »Kri-kri.” 

ingang, staat op den grond, veelal tegen eene rots 

of steen. en bevat witte, naar evenredigheid zeer 

groote eieren. De tweede soort, Or/honye ochroeephalus, 

heeft de erootte van eene musch en is citroengeel, 

maar op den rug, den staart en de vleugels olijfkleurig. 

Zij wordt in Nieuw-Zeeland aangetroffen, en vormt 

bij vele natuurkundigen het ondergeslacht »Clitonyx.” 

DE LIERVOGELS. MAENURA. 

Wij hebben deze merkwaardige en zonderlinge 

Australische vogels in onze Handleiding op de volgende 

wijze geschilderd, Zij zijn beroemd wegens de 

eigenaardige _ gedaante van hunnen staart, en 

hebben door hunne grootte, huune houding en hun 

voorkomen zekere schijnbare overeenkomst met de 

hoendervogels; zij sluiten zich echter door hun maaksel 

en vooral door hunne levenswijze het meest natuurlijk 

aan de sportvogels (Malurus) aan. Zij evenaren in 

grootte onze kippen, maar hebben langere en dunnere 

pooten dan deze, Hun snavel is korter dan de kop. 

eeniezins afweplat, slechts zeer flaauw gekromd en 

van boven gekield. De neusgaten zijn langwerpig 

en door een vlies overdekt. Fr zijn aan den wortel 

van den snavel baarddraden aanwezig. De huid om 

de 

duim, zijn zeer stevig, lang, en zeer flaauw gekromd. 

De 

groote schilden, van achteren met schubben bedekt, 

oogen is maakt. De nagels, vooral die van den 

voetwortel is van voren met eene rij zeer 

die naar boven de gedaante van kleine schilden 

aannemen. _ De vleugels zijn kort en afgerond. 

De staart is langer dan de romp, zeer sterk afgerond 

en bestaat wit twaalf tamelijk zachte pennen; maar 

bij het mannetje in het bruiloftskleed bevat hij er 

zestien op onderling verschillende en eigenaardige 

wijze gevormd. De rugvederen zijn los en verlengd. 

Maennra snperba. 



De eene soort, Maenura superba, door de Engelschen in 

Australië eenvoudig »faizant” genoemd, heeft schijnbaar 

de grootte eener kip, maar haar romp is veel minder 

zwaar. Zij is bruin van kleur, op de onderdeelen 

lichter en meer grijs, aan de keel roodachtig. De 

staart bestaat, bij het mannetje in het bruiloftskleed, 

uit pennen, welke het overige ligchaam dubbel in 

lenete overtreffen, en drieërlei verschillende vormen 

vertoonen. Het middelste paar, namelijk, is sabelvormig 

gekromd en slechts aan de buitenzijde met eene zeer 

smalle vlag voorzien. Op dit paar volgen aan weerszijde 

zes paar pennen met zeer enkel staande draden. Het 

buitenste paar eindelijk heeft de binnenvlag zeer sterk 

ontwikkeld en is S-vormig gekromd, zoodat deze beide 

pennen, als een geheel beschouwd, de gedaante eener 

lier hebben. De binnenvlag dezer pennen is van licht 

bruinroodachtige, naar binnen puntig toeloopende 

dwarsbanden voorzien. Deze soort schijnt tot het 

Zuid-oostelijke Australië beperkt te zijn. Zij houdt 

zieh in boschachtige streken op, leeft op den grond, 

vliegt zelden en moeijelijk, maar loopt, langs den 

grond of rotsen en _ liegende boomen, over met 

buitengewone schielijkheid en maakt onbegrijpelijk 

groote sprongen. Zij is zeer schuw, maakt haar 

overdekt nest op den grond, en voedt- zich met 

msekten. De lokstem van deze soort is zeer helder. 

de zang daarentegen zacht; maar zij bootst de stem 

van andere vogels of dieren, ja zelfs het huilen van 

honden na. Zij leeft eenzaam; somtijds echter ziet 

men twee mannetjes elkander, op korten afstand. met 

opgerigten en uitgebreiden staart rondjagen, vooral 

op de kleine aardhoopen. welke zij schijnen bij een te 

brengen am te spelen. De tweede soort, Maenura 

Alberti, eveneens van het Zuid-oostelijke Australië, is 

meer roodbrum van kleur, en de beide buitenste 

staartpennen zijn de helft korter dan de overige, 

niet liervormig en eenkleurig bruin. 

DE TAPACOLO'S. PTEROPTOCHUS. 

Pteroplochus megapodius. 
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De tapacolo’s zijn vogels uit Chili en Patagonië, 

die zich door hunne lange stevige pooten, teenen en 

nagels aan de liervogels aansluiten, echter niet grooter 

zijn dan eene musch of lijster, en eenen gewonen. 

sterk afgeronden staart, in lengte den romp evenarende. 

hebben, dien zij echter buitengewoon sterk opgeriet 

dragen. Zij vliegen zeer zeldzaam, loopen daarentegen 

met groote snelheid over den grond, voeden zich 

met insekten en beziën, en verslinden somtijds zelfs 

steentjes en zaadjes. Er zijn slechts een klein getal 

soorten van dit geslacht bekend. 

het vederkleed is bruin. 

De hoofdkleur van 

De grootste, Ptleroptochus megapodins of »rufus”, 

ook »Hylactes” genoemd, evenaart in grootte een 

zwaren lijster, en wordt in Chili »Turco” genoemd. 

Zij houdt zich tusschen de digte struiken op, op wier 

onderste takken zij zich somtijds zet, leeft overigens 

op den grond, en nestelt in gaten van den grond. — 

Eene andere soort, Pleroptochus Tarnii, wordt door 

de Engelschen »blaffende vogel” genoemd, wegens 

de overeenkomst, die hare stem met het blaffen van 

een hondje heeft. — ene zoodanige stem heeft ook 

de kleinere »Cheucau” der Chiloësen, Peroptoehus 

rubeeula, die in met boomen en struiken bedekte 

streken van het eiland Chiloë leeft; zij nestelt op den 

grond. — Zeer verwant met deze soort is P/eroptochus 

albicollis, of »medius”, van Chili, die aldaar »Tapacolo”. 

hetgeen »bedek uw achterste” beteekent, genoemd 

wordt, omdat hij, gelijk overigens ook alle andere 

soorten doen, zijnen staart hoog oprigt. Hij wordt in 

de onvruchtbare streken 

houdt 

is zeer onrustig, en zijne stem bestaat wit allerlei 

van dit land menievuldie 

aangetroffen, zich tusschen de struiken op. 

vreemdsoortige klanken. 

DE WATERSPREEUWEN. HYDROBATA. 

De waterspreeuwen, in de wetenschap het geslacht 

„Hvdrobata” of »Cinclus” vormende, zijn vooral 

merkwaardig wegens hmnmne digte vederbekleeding. 

hunne sluitbare neusgaten en hunne levenswijze. Im 

grootte evenaren zij ongeveer eenen spreeuw; maar 

hun romp is dikker, de vleugels en vooral de staart 

zijn veel korter, en zij zijn hooger op de pooten. 

De hoornbekleeding van hunnen voetwortel bestaat 

uit een enkel stuk: de klepvliezen, die tot het sluiten 

van hunne neusgaten dienen, zijn met vedertjes bedekt. 

en zij wijken van alle overige roestvogels af, doordien 

hun vederkleed niet slechts uit gewone vederen, maar, 

gelijk bij de roof-, moeras-en watervogels, bovendien uit 

dons bestaats Dit vederkleed is geheel of grootendeels 

leikleurie. Het zijn standvogels, die zich aan beken, 

rivieren, zelfs bij het duinwater, maar vooral in 

rotsachtige streken ophouden, en slechts bij besloten 

water. warme wellen of sterk stroomend water 

opzoeken. hetgeen niet bevriest. Zij hebben eenen luiden, 

afwisselenden en niet onaangenamen zang: zijn onrustig, 



vliegen in eene regte lijn, snel, maar slechts op korte 

afstanden, en Zetten zich nooit op boomen. Daarentegen 

houden zij hun verblijf niet slechts op den grond, 

waar zij met groote snelheid heen en weder rennen; 

maar zij verlaten ook de oevers van het water, 

steenen of andere daarin aanwezige voorwerpen niet, 

storten zich zelfs in het water om te duiken, of geheel 

of gedeeltelijk ingedompeld, daar, met behulp der 

vleugels te zwemmen, of zelfs op den bodem van het 

water heen en weer te loopen, ten einde hunnen 

buit, die in allerlei waterinsekten of in vischjes bestaat, 

te vermeesteren. Zij plaatsen hun groot, kogelvormig 

nest, met een zijdelingschen ingang, aan de oevers der 

het 

watermolens enz, en leggen. 4 tot 6 zuiver witte 

wateren, onder houtwerk van bruggen en 

eijeren. Men treft deze vogels in Europa, noordelijk 

en gematigd Azië en in Noord-Amerika tot Peru aan. 

De soort van Europa, Mydrobata agqvatica, die 

ook, ofschoon in zeer kleinen getale, en van jaar 

tot jaar zeldzamer, in ons land voorkomt, heeft de 

bovendeelen leikleurie, de. keel en den krop wit, 

de overige onderdeelen roodbruin of zwartachtig. — 

Hydrobata Pallasi, van Noord-oostelijk Azië en Japan, 

is eenkleurig donkerbruin. Van deze soort onderscheidt 

zich Hydrobata tenuirostris, van Nepaul, door haren 

fijnen snavel. — Hydrobata unicolor, van Noord-Amerika, 

is eenkleurig grijsachtig donkerbruin. 

DE WINTERKONINGEN. TROGLODYTES. 

De winterkoningen zijn «zeer kleine vogels, met 

een veelal bruin; maar van donkere vlekjes en 

dwarsstrepen voorzien vederkleed, korte vleugels, eenen 

korten staart, dien zij opgerigt dragen, eenen dunnen, 

eenigzins gekromden snavel en eenen grooten kop. 

Het zijn stand- of zwerfvogels, die zich in struiken 

en op _ boomen, maar grootendeels in de laagte 

ophouden, zeer behendig van tak tot tak springen, 

eeniezins log en slechts op korte afstanden vliegen, 

veelal eenen luiden, aangenamen zang hebben, zich 

PE ‘BOS 

ANNES 

Deze eroote familie bevat de vogels, die in het 

algemeen onder de namen van grasmusschen of met 

deze verwante zangers, van rietzangers#nachtegalen, 

rood- en blaauwborstjes, tapuiten, kwikstaarten en 

lijsters bekend zijn. Zij voeden zich met insekten, 

wormen en beziën, hebben eenen tijnen en smallen, 

veelal regten bek, met eenige borstelvedertjes aan 

zijnen grond. Hunne gestalte en grootte kan men het 

beoordeelen de beide hoofdvormen dezer best mevr 
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met insekten, of dezer maskers en eieren voeden, 

groote bolvormige nesten met eenen zijdelingschen 

ingang maken, en een groot getal eijeren leggen. 

Amerika telt een aanzienlijk getal soorten van dit 

geslacht; in Europa heeft men er slechts eene, en 

eenige andere worden op het Himalaya-gebergte 

aangetroffen. 

Elkeen kent onzen Winterkoning,Troglodyles Duropaeus, 

die met de soudhaantjes de kleinste van alle Europesche 

vogels is. Hij zoekt zijn voedsel vooral op of onder 

de boomschors, zingt aangenaam en met luide stem, 

houdt zich gaarne in de nabijheid van het water en 

van woningen op, plaatst zijn groot, uit mos of 

bladeren vervaardigd nest veelal laag bij den erond 

in struiken, op knotwilgen, onder daken enz, leet 

6 tot 10 

vlekjes geteekende eijeren, en maakt dikwerf in de 

geelachtig witte, met eenige bruinroode 

buurt van zijn eigenlijk nest, nog andere met minder 

zorg bewerkte nesten, eene gewoonte, die overigens 

ook andere vogels, b. v. de grasmusschen, lijsters 

hebben. 

of 

gaarne bij woningen ophoudt, en derhalve door de 

Noord-Amerika heeft eene soort, froglodyles 

aedon „domesticus, die zich, even als de onze, 

Anglo-Amerikanen _»House-wren” genoemd wordt. 

Zij is een weinig grooter dan onze soort, heeft een 

langeren staart, zingt harder en fraaier, verjaagt 

alle haar verblijf naderende vogels en dieren, zelfs 

katten, maakt zich somtijds meester der nesten van 

spechten en zwaluwen, om daarin te broeden, ofschoon 

zij in den regel een nest maakt, overeenkomende met 

dat 

Fene andere Noord-Amerikaansche soort, Z'roglodytes 

van onze” soort, en verhuist in den winter. — 

arundinacens of »palustris”®, houdt zich in het riet op, 

en bevestigt daaraan ook haar eirond nest, hetwelk 

van buiten uit biezen en modder vervaardigd, zoodra 

het droog is, eene buitengewone stevigheid verkrijgt. 

Deze soort heeft geenen zang, en haar zwak en 

zonderling stemgeluid herimmert het geluid, door de, 

bij het trappen op moerassigen gerond ontwijkende 

gaslucht voortgebragt. 

H VOGELS: 

SY Lr VMAGINGARES 

familie, te weten de zangers en lijsters. Zij zijn over 

alle werelddeelen verspreid, houden zich in bosschen, 

struiken, het riet, of op vlakten op, en plaatsen hun 

meestal halfkogelvormig nest in struiken of ook op 

boomen, in het riet of op den grond. Deze aan soorten 

zeer talrijke familie behelst wederom verscheidene 

onder-familiën en een opmerkelijk getal geslachten, 

vaan welke wij hier de voornaamste aanvoeren. 



DE ZANGERS DER OUDE WERELD. 

SEL ASE- 

Hiertoe behooren de erasmusschen, nachtegalen, 

rietzangers en verscheidene uitheemsche vormen. 

Hunne vleugels zijn van 10 groote slagpennen voorzien, 

van welke de eerste intusschen zeer klein is. Europa 

is zeer rijk aan soorten van deze onder-farnilie, van 

welke wij de volgende geslachten noemen. 

DE GRASMUSSCHEN. SYLVIA. 

Men weet, dat de grasmusschen vogeltjes zijn die 

min of meer de musschen in grootte evenaren. maar 

eene veel rankere gestalte en eenen fijnen snavel 

hebben, min of meer grijs van kleur zijn, van 

insekten en voornamelijk in struiken leven, aldaar een 

half kogelvormie nest maken en 4 tot 5 witachtige, met 

allerlei tinten gevlekte eieren leggen. Hun bovenbek 

is achter zijne flaauw gekromde punt een weinig 

ingekorven, en de staart aan het einde regt of flaauw 

afgerond. Deze vogels verduren de gevangenschap , 

zeer goed en zouden, vooral om hunnen aangenamen | 

zand =: 

indien zij niet, uit 

algemeen in onze Diergaarden gehouden worden, 

het 

witheemsche, meestal over het hoofd gezien of miet 

zucht voor vreemde en 

geacht werden. 

De 

verdient 

Het 

shen opgemerkt te worden, dat de 

voorpaamste soorten bewonen Europa. 

intuss 

soorten, die in Zuidelijk Europa broeden, met verhuizen, 

en afgeronde, niet tot verre reizen geschikte vleugels 

hebben; terwijl degenen, die in het gematigde en 

Noordelijk Europa nestelen, ofschoon somtijds zeer 

verwant met die van het warme Europa, trekvogels 

zijn en meer puntige, tot verre reizen geschikte vleugels 

hebben. 

De Sperwer-grasmusch. Sylvia visoria, behoort onder 

de grootste soorten, die echter in ons rijk slechts in 

de provincie Groningen aangetroffen wordt. De kleur 

van het vederkleed, van welke haar naam ontleend is, 

doet aan die van het oude sperwer-wijfje denken, 

doordien het op de bovendeelen donkergraauw, op 

de onderdeelen witachtig met graauwe dwarse streepjes 

is. Haar zang heeft veel overeenkomst met dien van 

den tuinfluiter, is echter krachtiger. 

leeft en 

Eene nagenoeg even groote, om haren fraaijyen zang 

Zij is onrustig 

van aard, schuw, en nestelt in struiken. — 

beroemde soort is de Orpheus-grasmuseh, Sylvia orphea. 

van het heete Kuropa. Zij doet door haren donkeren 

bovenkop aan de volgende soort denken. — Deze, de 

Zwartkop-grasmusch, Sylvia atricapilla, heeft eenen halven 

voet lengte. Zij is op de bovendeelen donkergraauw, 

op de onderdeelen lichter, en het mannetje heeft 

eenen zwarten, het wijfje eenen roestkleurigen 

bovenkop. Zij houdt zich in het lage hout van 

bosschen, in drooge streken op. en wordt derhalve 
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in onze kust-provinciën slechts hier en daar en dan 

Haar 

tamelijk kort, is fluitend, helder en zeer welluidend, 

nog zeer eukel aangetroffen. zang, ofschoon 

en zij is derhalve als kamervogel in vele streken 

zeer bemind. — De Tuinfluiter. Sylvia hortensis,. wordt 

zoo genoemd wegens zijnen fluitenden zang, en 

omdat hij zich gaarne in tuinen ophoudt. Hij is zeer 

kennelijk aan de loodkleur van zijnen bek en zijne 

pooten. Zijn vederkleed is op de bovendeelen olijf kleurig 

donkergraauw, op de onderdeelen witachtig grijs. Dit Kaj 
o 

is eene in Europa en ook in ons land zeer gewone 

soort. — Nagenoeg even menievuldig, maar kleiner 

en ranker, is de Braamsluiper, Sylvia currúca. — 

De Gewone grasmusch, Sylvia cinerea, die mede onder 

de gemeene vogels van ons werelddeel behoort, houdt 

zich gaarne in doornstruiken op; zij heeft de onderdeelen 

fraai grijsachtig wijnrood. 

DE NACHTEGAAL-ZANGERS. LUSCINIA. 

behooren de die In maaksel en 

of 

overeenstemmen, dus ook het rood- en blaauwborstje, 

Hiertoe 

levenswijze 

zangers. 

min meer met onzen nachtegaal 

de roodstaartjes enz. Zij zijn naar denzelfden grondvorm 

gemaakt als de grasmusschen, maar zijn hooger op 

de pooten, voeden zich veel met wormen, en houden 

zich diet bij, of op den grond op, waar zij veelal 

ook nestelen. Het zijn bij ons trekvogels. 

Onze Nachtegaal, Luscinia Inscinia, is met de volgende. 

de om zijnen zang meest beroemde soort van zangers. 

Hij bewoont de middel- en westelijke gedeelten van 

Europa, en is vooral in ons land ook zeer menievuldie. 

Men treft hem vooral mm het lage hout van kleine 

bosschen aan, waar hij op den grond een slecht nest 

uit bladeren maakt en 4 tot 5 olijfgroene, met 

olijf bruin gemarmerde eijeren legt. — Kene eenigzins 

erootere soort, de Áprosser der Duitschers, Zusernia 

philomela, vervangt grootendeels of geheel de plaats 

van onzen nachtegaal in Denemarken, Zweden, Hongarije 

en het Oostelijk Europa in het algemeen. Zijn zang 

is nog sterker dan die van onzen nachtegaal, maar 

daarentesen minder zamenhangend. Men treft hem 

voornamelijk aan de met hout begroeide oevers der 

rivieren aan. 

De 

nvachtegalen aansluiten, 

roodstaartjes, die zich het naaste «aan de 

worden zoo genoemd omdat 

eene rosachtie 

het 

Roodstaartje, Luscinia tilhys, 100 genoemd omdat de 

hunne _ staartpennen _ gedeeltelijk 

brunroode kleur hebben. kene soort. zwarte 

hoofdkleur van het mannetje een gedeeltelijk leikleurieg 

zwart is, wordt in het warme en gematigde ICuropa 

tot 

oorspronkelijk op rotsen levende eu in rotsspleten 

in onze grensstreken aangetroffen. Ofschoon 

nestelend. is deze vogel, im bewoonde plaatsen, 

vrijwillig een halve huisvogel geworden, die zich zelfs 

in de steden en bij voorkeur op groote gebouwen 

ophoudt, van wier nokken hij zijn krassend stemgeluid 



laat hooren, en onder wier daken hij nestelt. De 

eijeren, 4 tot 5 in getal, zijn zuiver wit. — Veel 

algemeener verspreid dan het zwarte roodstaartje en 

ook in ons geheele land zeer menigvuldig is het 

Zuscinia _phoenienra. Het gekraagde _ Roodstaartje, 

mannetje is zeer in het oog vallend door zijne 

bruinroode borst, zijn zwart gezigt en eene witte 

streep, die over de kruin en boven de oogen loopt. 

Het wijfje daarentegen doet door hare kleuren aan 

den nachtegaal denken. Men weet dat dit vogeltje 

zich gaarne in de tuinen ophoudt, veel met den 

staart wipt, onder daken, in boomholen of aan 

begroeide muren nestelt, en dat de eijeren blaauweroen 

van kleur zijn. — In het gematigde Azië heeft men 

eenige andere, min of meer op ons gekraagd roodstaartje 

gelijkende soorten, b. v. Zusciria aurorca, van Japan 

en Oostelijk Siberië. 

Ons Roodborstje, LEuseinia rubeeula,. hetwelk zich 

wederom aan de roodstaartjes aansluit, is een wegens 

zijne makheid, zijpen zachten zang en omdat hij in 

vele landstreken, b. v. Engeland of ons rijk, im 

aanmerkelijken getale, ook den winter overbrenet, 

een algemeen beminde vogel. Zijn, veelal uit mos 

vervaardigd en op of diet bij den erond geplaatst 

nest bevat 4 tot 6 geelachtig witte, met rood 

gevlekte eijeren. — Het Japansche Roodborstje, Luscinia 

akalige, is steviger van maaksel dan het onze, de 

staart is korter, de bovendeelen trekken sterk in het 

bruinrood, en het mannetje heeft eene zwarterijze 

borst. — Bij Zuseinia Komadori, van Japan, is de staart 

nog korter, de bovendeelen zijn licht brumrood, de 

onderdeelen van de kin tot aam den buik im het 

volkomen kleed zwart, im het onvolkomen kleed wit. 

Het Blaauwborstje, Luscinia Suecica, in het volkomen 

kleed zoo in ’t oog vallend gekenmerkt door zijn groot, 

hoogblaauw keelschild, houdt zich het hefst in eenzame, 

lage, vochtige, met gras en struiken begroeide streken 

op: het verschuilt zich echter veelal zoodanig, dat men 

het zeldzaam te zien krijgt. Bovendien behoort het 

onder de vogels die slechts hier en daar en niet in 

grooten getale voorkomen. Het werd intusschen in 

het grootste gedeelte van Europa waargenomen, 

broedt ook in enkele streken van ons land, en in 

sommige plaatsen van Noord-Brabant zelfs vrij 

menievuldie, 

Bij het Puurkeellje, Luscinia calliope, hetwelk van 

Middel-Azië tot Japan en de Phülippijnsche eilanden 

voorkomt, en somtijds in ons werelddeel verdwaalt. 

is de keel prachtig licht robijn-rood. 

DE BOSCHZANGERS. PHYLLOSCOPUS. 

De _boschzangers hebben in het algemeen het 

voorkomen van grasmusschen, maar zij zijn klein 

van gestalte, hun bek is fijn en het vederkleed 

van boven olijfgroen, van onderen geel- of witachtig. 

Zij houden zich in het hout op. 

Eene der gewoonste, ook in ons land menigvuldige 

soorten is de Milis, Phylloscopus fitis. Haar zang is 

Haar 

nest, hetwelk zij op of digt bij den erond, tusschen 

kort, aangenaam, maar eenigzins melankoliek. 

het gras plaatst, is merkwaardig, doordien het de 

heeft. Het 

gevlekte eijeren. — De 

gedaante van een bakoven bevat 6 

tot 7 

Fschif-tschaf, Phylloscopus rufus, heeft uiterlijk veel 

witte, roodachtig 

overeenkomst met den fitis; ofschoon hij in zijne 

stem, waaraan zijn naam ontleend is, geheel afwijkt. 

Ook dit is in ons land een gewoon vogeltje, dat 

reeds in het begin van April tot ons komt en zijnen 

eentoonigen zang veelal van de toppen der boomen 

laat hooren. Intusschen nestelt het op den grond 

gelijk de fitis. — In Europa, Afrika en vooral in 

Middel- en Oostelijk Azië leven nog verscheidene 

andere soorten, van welke wij echter slechts de beide 

volgende uit laatstgenoemde streek aanvoeren. De 

eene, Phylloscopus superciliosus, is uiet veel erooter 

dan een goudhaantje, en doet ook eeniezins aan dit 

vogeltje denken door eene geelachtige, ofschoon zeer 

flaauwe streep langs het midden van den bovenkop. 

Dit vogeltje verdwaalt somtijds, in het najaar, naar 

Europa en werd zelfs in ons land gevangen, maar 

ten onregte door de natuurkundigen voor de volgende 

soort gehouden. — Deze is noe kleiner dan de 

voorgaande, de gele streep van den bovenkop is 

duidelijker, en zij is vooral gekenmerkt door een 

geelachtigen, dwars over de stuit loopenden band. 

Zij bewoont, gelijk de voorgaande, het Amurland en 

China, werd echter noeg niet in Europa aangetroffen. 

Dit is 

De Goudhaan-Boschzanger. Phylloscopus proregulus. 

DE ‘SPOTVOGELS. PHYLELOPNEUSTES 

De spotvogels doen door hunne kleuren en hun 

verblijf aan de boschzangers denken: maar zij zijn 

grooter en steviger van maaksel; zij hebben eenen 

breeden. afgeplatten bek, eene schelle stem, nestelen 

boven den grond im struiken of op boomen, en 

maken in verschillende opzieten den overgang tot 

de riet-zangers. 
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Onze Spotvogel, Phylopneuste hypolais, heelt ongeveer 

de grootte van eene grasmusch. Zijne bovendeelen 

zijn vaal geelachtig olijf kleurig, de onderdeelen en 

eene streep boven het oog citroengeel, de pooten 

loodkleurig, en de bruine bek is aan den erond 

roodgeel. Hij bewoont Oostelijk- en Middel-Europa, 

tot het Noordelijke Frankrijk. komt echter in het 

overige Westelijk Europa en Groot-Brittannië niet 

voor. In ons land is hij zeer menigvuldig, vooral in 

tuinen, zelfs in die der steden. Zijn stemgeluid is 

zeer luid en helder, en hij bootst de toonen van 

allerlei andere vogels na. Hij komt eerst half Mei 

tot ons, en bevestigt zijn fraai en diep mest zeer 

kunstmatig tusschen de grootste takken van struiken. 

De 4 tot 5 ejeren, die het bevat, worden door alle 

verzamelaars gezocht wegens hunne grijsachtige rosé 

kleur, die met zwartbruine, veelal ronde vlekjes 

versierd is. — In het grootste gedeelte van Frankrijk 

wordt de plaats van onzen spotvogel vervangen door 

eene eenigzins kleinere soort, Phyllopneuste polyglolta. 

wier zang echter veel minder zamengesteld en scheller 

is dan die van onzen spotvogel. — Eene veel erootere 

grijsachtige soort, PAyllopneuste olivelorum, met eene 

harde, schelle stem, bewoont Griekenland en houdt 

zich vooral op de olijfboomen op. 

DE RIETZANGERS. CALAMODYTA. 

De 

»Calamoherpe”” bekend, zijn vooral gekenmerkt door 

rietzangers, veelal onder den naam van 

den zeer sterk ontwikkelden nagel van hun achterteen, 

die hun bij het klauteren langs het riet of de takken 

van nut is, en door hunnen afgeronden staart. Hun 

vederkleed is veelal olijfkleurig of bruin, op de 

onderdeelen echter lieht: zij houden zich in het riet, 

sommigen ook in struiken, kruiden en het hooge gras 

op, nestelen op zoodanige plaatsen. en bewonen de 

koude of gematigde streken slechts in den zomer. 

De voornaamste bij ons levende soorten zijn onder 

den algemeenen volksnaam van »Karekiet” bekend, 

die van haar stemgeluid ontleend is. 

Onze Karekiet, 

aanmerkelijk erooter dan een leeuwerik. 

turdina, As 

Hij houdt 

beeroeide kanten der 

groote Calamodyla 

zich aan de met hoor riet 

meren, plassen, moerassen of wateringen op, vooral 

waar deze met laag hout begroeid zijn, waarop zich 

het mannetje dikwijls zet, om zijnen korten, ongemeen 

sterken, maar niet onaangenamen zang te laten hooren. 

Hij klautert met groote behendigheid langs het riet, 

en bevestigt ook zijn diep nest zeer kunstmatig 

tusschen > of 4 rietstengels. Het bevat 4 tot 5 

blaauweroenachtige, met olijfbruin en blaauweraauw 

gevlekte cijeren. — Onze Kleine Karekiet, Calamodyta 

arundinacea, die veel algemeener is dan de groote, 

heeft daarmede in alle opzieten overeenkomst; maar 

de vogel. zijn nest en zijne eijeren zijn veel kleiner; 

Zijne stem is veel minder krachtig. en hij houdt zich 

uitsluitend in het riet op. — Eene nagenoee gelijke 

soort, de Boseh-rietzanger, Calamodyta palustris. heeft” 

eene veel fraaijere, tot die van den spotvogel naderende 

stem; de eijeren zijn anders gekleurd: zij houdt zich 

in het hout langs de waterkanten op, maakt haar 

nest tusschen kruiden buiten het water, en is nog 

algemeener in ons land dan de voorgaande soort. — 

De soort, die men eenvoudig rietzanger of Calamodyta 

plhragmitts noemt, heeft een olijf bruin vederkleed, maar 

zwarte, overlangsche vlekken op den bovenkop en 

mantel. Zij is in Europa en op vele plaatsen van ons 

land _menievuldie. 

Eenise soorten zijn merkwaardig wegens. haren 

geheel bijzonderen zang, hare zeden en wijze van 

nestelen. Zij hebben de onder-dekvederen van den 

staart zeer lang. — Eene dezer, de Sprinkkhaan-rietzanger, 

Catamodyta locustella, wordt hier en daar in vele 

streken van Europa aangetroflen. Zij slaat haar 

verblijf somtijds in met gras of laas hout begroeide, 

moerassige streken, somtijds ook in graanvelden op: 

terwijl zij zich bij ons in de doornstruiken der 

duinstreken of in het eiken hout langs den duinkant 

ophoudt. Haar hoogst zonderlinge zang heeft veel 

overeenkomst met den zoogenaamden zang der eroote 

groene sprinkhanen. Zij is zoo schuw, dat men haar 

slechts zeer zeldzaam te zien krijgt, houdt zich 

veel op den grond op, waar zij met groote behendigheid 

loopt en veelal ook haar voedsel zoekt, en loopende de 

bouwstoffen voor haar nest te zamen sleept, hetwelk zij 

tusschen struiken, het hooge eras en kruiden, op of 

nabij den grond plaatst. — Noe zonderlinger in alle 

opzigten is de Swor, Calamodyta luscinoides. De 

hoofdkleur van zijn vederkleed is roestbruin. De 

vleugels zijn zeer afgerond en kort. Zijn zang 

is eenvoudig, snorrend, en vergezeld van het 

eigenaardige verschijnsel, dat hij van de zijde, 

tegenovergesteld aan die, waar zich de vogel bevindt, 

schijnt te komen. Zijn nest, dat boven het water. 

tusschen riet- en grasstengels geplaatst is, wijkt geheel 

van dat der overige rietzangers af‚ en doet veeleer 

aan dat der waterhoenders denken, doordien het zeer 

los uit rietbladeren vervaardigd is. Ofschoon deze 

vogel eigenlijk in de zuidhelft van Europa t huis 

behoort, wordt hij echter op de plassen tusschen 

Rotterdam en Gouda vrij menigvuldig broedende 

aangetroffen. — Calamodyta fluviatilis, eene zeldzame 

soort van het gematigde Europa, die echter nog niet 

heeft 

van hare stem en wijze van nestelen overeenkomst 

in ons land aangetroffen werd, ten opziete 

met den snor. — Ken der zeldzaamsten van allen 1s 

de Aruip-rietzanger, Calamodyta certhiola. Hij 1s zeer 

gekenmerkt door den zeer grooten nagel van zijnen 

achterteen. is op de bovendeelen bruin met donkere. 

overlangsche vlekken, en de staartpennen nemen 

trapsgewijze in lengte toe. Deze vogel, die ongeveer 

van eene grasmusch heeft. leeft in de de grootte 

Amurlanden. en verdwaalt somtijds naar Europa. 



De Kruip-Rietzanger. Calamodyta cerlhiola. 

De kleinste soort van ons werelddeel, Calamodyta 

cisticola, heeft eenen wiegevormig verlengden staart. 

nestelt 

merkwaardig doordien zij haar nest voor het eerste 

tusschen het gras of kruiden, en is vooral 

broedsel zeer nalatig, dat voor het tweede broedsel 

zeer zorgvuldig maakt. — Deze soort is in Afrika 

en Azië door verscheidene andere vertegenwoordigd. 

Sommige witheemsche, naar evenredigheid groote 

soorten zijn steviger van maaksel, hooger op de pooten 

dan onze rietzangers, en hebben eenen verleneden. 

wiggevormigen staart. — Eene dezer, Megalurus palustris 

of pmarginalis”, van het vasteland van Indië, en ook op 

Java menigvuldie voorkomende, overtreft onzen grooten 

karekiet in grootte, en heeft eenen langeren staart. 

Zij houdt zieh aan, met struiken, hoog eras en riet 

begroeide plaatsen op, en klautert zeer behendig 

langs de gras- en rietstelen, loopt echter ook op 

den grond, vooral langs de paden. Haar zang heeft 

overeenkomst met dien van onzen kleinen karekiet. 

Jij plaatst haar eenvoudig, uit eras vervaardigd nest, 

onmiddellijk op den grond. 

Op sommige eilanden der Stille Zuidzee heeft men 

twee soorten van vogels, die zich vooral door haren 

afgeronden staart, en haren grooten duimnagel aan 

de rietzangers aansluiten, echter eenen langeren bek 

hebben dan deze, en door hare kleur aan de spotvogels 

doen denken. — ene dezer, Tatare buscinia, een weinig 

kleiner dan ‘onze groote karekiet, bewoont Guam. — 

De andere, een weinig grootere en geelachlige soort, 

de Ofatare, komt op O Taiti voor. 

DE SNIJDERVOGELS. ORTHOTOMUS. 

De Snijdervogels zijn zeer kleine vogels uit O-Indië, 

met eenen fijnen snavel, korte en afgeronde vleugels, 

eenen _trapsgewijze verlengden, uit smalle pennen 

gevormden staart, tamelijk lange, fijne pooten en 

eenvoudige kleuren. Zij hebben hunnen naam verkregen. 

omdat zij hun diep en fraai nestje zeer kunstmatig 

en met als draad zamengestelde katoen tusschen 

eenige boombladeren, als het ware, vastnaaijen. Zij 

sluiten zich ten naauwste aan de rietzangers aan. 

De eigenlijke snijdervogels hebben eenen regten. 

priemvormigen snavel, die even lang of zelfs een 

weinig langer is dan de kop. Hun romp is niet 

grooter dan die van den winterkoning, maar zij 

hebben den staart veel langer. — De soort, welke 

voor het eerst den naam van sxijdervogel verkreeg. 

wordt op het vasteland van Indië en op Ceylon 

aangetroflen. Zij is van boven olijf kleurig en heeft 

een rossen kruin. 

Orthotomus sutorins. De Snijdervogel. 

Eene soort van Java, Orthotomus edela, heeft hiermede 

veel overeenkomst. — Eene andere van Sumatra en 

Malakka, Orthotomus atrigularis, heeft eene zwarte keel. 

In Oost-Indië treft men bovendien eene reeks van 

soorten aan, die haar nest op dezelfde wijze bouwen 

als de eigenlijke snijdervogels, maar door haren 

opmerkelijk gekromden snavel afwijken, Zij dragen 

den bijzonderen geslachtsnaam van PRINIA, en de 

gewone soort van Java heet Prinia familiaris. 

DE TAPUITEN. SAXICOLA. 

De Tapuiten sluiten zich door hunne gestalte aan 

de nachtegaal-zangers aan. Zij leven in drooge, opene 

of met struiken bedekte streken, op, of digt bij den 

grond, waar zij met behendigheid loopen, en ook 

nestelen; zij leggen 4 tot 5 blaauwachtige, somtijds 

met bruinrood gevlekte of gemarmerde eijeren, wippen 

met den staart, en voeden zich met insekten. De 

hoofdkleuren van hun vederkleed zijn bruin, wit en 

zwart. 

De meeste soorten houden zich bij voorkeur in 
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opene, vooral steenige plaatsen op. — De gewone 

Tapuit, Savicola oenanthe, die het grootste gedeelte van 

Europa tot Groenland en het gematigde Azië bewoont, 

maar het koude jaargetijde in Noord-Afrika doorbrengt, 

is ook op drooge plaatsen van ons land, zelfs op 

de heidevelden en in de duinstreken menigvuldig. Hij 

is kleiner dan een leeuwerik, en het mannetje heeft 

in den zomer de bovendeelen grijs, de onderdeelen 

wit, zwarte wangen en bruinzwarte vleugels. Hij 

houdt zieh gaarne op plaatsen op, waar steenen 

liggen, en maakt zijn nest tusschen deze of in duin 

aan den ingang van oude konijnenholen. — Bij de 

kleinere Sazicola caprata, van Java, is het mannetje 

zwart, behalve de schouders en staartdekvederen, die 

wit zijn. Deze soort houdt zich in onvruchtbare, met 

brokken van basalt, lava of andere steenen overdekte 

plaatsen op. 

Andere soorten, »Praticola’” genoemd, leven bij 

voorkeur op met struiken begroeide plaatsen, en 

nestelen tusschen de struiken in het gras. — Onder 

deze behoort ons Paapje, Saxvicola rubelra, dat fraai 

met bruin, bruinrood en wit geteekend is, en 

menigvuldig langs den duinkant voorkomt. — Eene 

andere soort, de loodborst-tapuit, Saricola rubicola. | 

is zeer kennelijk aan haren geheel zwarten staart, 

en deze kleur neemt ook bij den ouden vogel den 

kop en alle bovendeelen in, terwijl de krop en 

borst roestrood zijn. De roodborst-tapuit is vooral 

merkwaardig om _ zijnen buitengewoon grooten 

verspreidingskring, die zich over het grootste gedeelte 

van Europa, over Azië tot Japan en Chima. en over 

Afrika tot de haap de Goede Hoop uitstrekt. Even 

merkwaardig is het, dat de voorwerpen, die in onze 

duinen en wel langs de strandreep broeden, gelijk 

degenen die Engeland bewonen, in den winter niet 

verhuizen, hetgeen wel het geval is met degenen 

die aan de landgrenzen van ons Rijk en in het overige 

gematigde Furopa broeden. 

ES PT EP E-R:S 

ANS TTU ES: 

De onder-familie of het groote geslacht der piepers 

bevat vogels, die in hun maaksel met de grasmusschen 

of in het algemeen de zangers der Oude Wereld 

die of het 

voorkomen hebben van leeuwerikken, hetzij door 

overeenstemmen, echter _ min meer 

hunne kleurverdeeling, hunne verlengde slagpennen 

der derde orde, hunnen min of meer verlengden en 

slechts flaauw gekromden duimnagel, hetzij doordien 

zij zich op den grond ophouden, en aldaar nestelen. 

Zij loopen zeer vlug over den grond, wippen dikwerf 

staart, eten insekten en wormen, hebben met den 

eenen zachten en eenvoudigen zang, en eene lokstem 

die naar de klanken »piep-piep" zweemt en waarvan 

zij ook de benaming van pieper verkregen hebben. 

Zij zijn ranker van gestalte dan de leeuwerikken. en 

de meesten zijn ook een weinig kleiner. Men treft 

hen in alle werelddeelen aan. 

Bij vele soorten is de duimnagel zeer lang en 

slechts flaauw gekromd. — Dit is vooral het geval 

met duthus Hassellit, van Achter-Indië. 

soort, de groote Pieper, Anthus Richardi, herinnert 

door kleur en grootte 

De grootste 

den kuifleeuwerik. Zij is over 

het geheele warme en 

tot 

gematigde Europa en in Azië 

China verspreid, houdt zich echter slechts op 

drooge, opene plaatsen op, en werd in ons land tot 

nog toe slechts enkel op den trek aangetroffen. — 

De Duinpieper, Anthus campestris, die, als het ware. 

eene herhaling is in verminderden maatstaf van den 

grooten pieper, broedt daarentegen op verscheidene 

plaatsen op onze duinen. — De Waterpieper, Anthus 

aguaticus, bewoont de hooge gebergten van Europa, 

en een weinig verschillende vogel, Artus ludovicianus, 

die van Noord-Amerika. — De Graspieper. Anthus 

pratensis, is de gemeenste soort van Europa, en wordt 

ook in ons land menigvuldig, vooral op weilanden 

aangetroffen. 

De soort met eenen korteren en gekromden nagel, 

de Boompieper, Anthus arboreus genoemd, zet zich 

gaarne op boomen, nestelt echter, gelijk de overige 

soorten, op den grond. Zij is over Europa tot Japan en 

China verspreid, en komt ook in onze grensprovinciën 

en langs onzen duinkaut voor. 

DAE KN KEES AAR SST NE 

M4ONEFASCHINTENENASE. 

Deze onder-faonilie bevat vogels, die zich het meest. 

natuurlijk aan de piepers aansluiten, op den grond 

leven, tamelijk hoog op de pooten zijn, en een zwart 

of grijs, door wit afgebroken, op de onderdeelen 

somtijds geel vederkleed hebben. 

Men noemt EIGENLIJKE KWIKSTAARTEN, MOTACILLA, 

de soorten wier slagpennen der derde orde, even als 

bij de piepers en leeuwerikken, verlengd zijn, die min 

of meer zeisvormige nagels, eenen langen, uit smalle 

pennen gevormden en aan het einde nagenoeg regten 

staart, eenen kleinen kop en zeer lijnen snavel hebben. 

Zij houden zieh bij voorkeur in de nabijheid van het 

water op, leven op den grond, zetten zich echter ook 

in het riet, op takken of gebouwen, zijn onrustig van 

aard, wippen met den staart, voeden zich met insekten, 

nestelen veelal op of diet bij den grond, of in het 

gras, verhuizen, als het vriest, en worden in Europa, 

Afrika en Azië aangetroffen. 

De 

flaauw gekromd is, 

soorten, wier nagel sterk verlengd en slechts 

zijn in het volkomen kleed op 
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de onderdeelen fraai geel. Hiertoe behoort onze 

gele Kwikstaart, Motacilla fava, die op onze weilanden 

menievuldig voorkomt. in het gras broedt en over 

geheel Europa en Azië verspreid is, maar volgens 

sommige streken, min of meer in het oog vallende 

afwijkingen in de kleur van den kop aanbiedt. — Eene 

avootere, fraaijere soort, Motacilla citreola, bewoont 

Middel-Azië en verdwaalt somtijds naar Europa. 

Onder de soorten met een minder verlengden, maar 

daarentegen sterker gekromden duimunagel en langeren 

staart behoort de wille Motacilla alba, 

die menievuldie in ons geheele land voorkomt, en de 

Kwikstaart, 

groote gele Kwikstaart, Motacilla sulphurea, die in de 

meeste streken van ons land zeldzaam, maar daarentegen 

tot Japan verbreid is. 

De VORK-STAARTEN, HENICURUS, doen door hunne 

kleur en hun voorkomen aan de witte kwikstaarten 

denken ; maar hun staart is diep gevorkt, de slagpennen 

der derde orde zijn niet verlengd, en hun bek 1s 

steviger. Zij bewonen Oost-Indië, houden zich veelal 

aam de rotsige oevers der bergstroomen op, en voeden 

zich met insekten. — Rene der grootste soorten, 

Henicurus Leschenallii of coronatus”, wordt op Java 

Zij is 

kwikstaart, en vervaardigt haar eroot en fraai nest 

aangetroffen. veel grooter dan een witte 

geheel van mos. — Eene kleinere Javaansche soort, 

Henieurus velatus, voedt zich voornamelijk met de 

maskers van waterjuffers. — Op Sumatra heeft men 

Henieurus ruficapillus met een bruinrood achterhoofd. 

Aan de kwikstaarten schijnt zich ook een zonderlinge 

vogel van Australië, Grallina melanoleuca, aan te shuten. 

Hij heeft ongeveer de grootte en gedaante van een 

zwarten lijster; maar zijne pooten zijn langer, en de 

vleugels puntiger. Zijn vederkleed is zwart en wit. 

Hij slaat zijn verblijf in de nabijheid der oevers van 

het zoete water op, waar hij zijn voedsel zoekt, 

hetgeen in allerler insekten, vooral waterinsekten en 

bij voorkeur torren bestaat. Daar hij niet schuw is, 

komt hij bij de gebouwen en loopt, gelijk onze witte 

kwikstaart, op de daken im het rond. Hij vliegt in 

eene regte lijn en met langzame vleugelslagen. Hij 

plaatst zijn eigenaardig nest op een horizontalen 

boomtak. Het heeft de gedaante van een kommetje 

van een halven voet middellijn, is wit weeken modder 

vervaardigd, die echter bij het opdroogen hard wordt, 

en van binnen met eenige erashalmen en vedertjes 

bedekt. De eijeren, 4 in getal, bieden allerlei afwijkingen 

in kleur en teekenine aan. 

DE SPA RSMISE RN RONGHENEKSE 

Ta URS DRE 

De Lijstervogels vormen eene aan soorten zeer 

talrijke onder-familie. Zij herhalen, als het ware, de 

Oude Wereld, 

voornamelijk degenen die zich op of digt bij den 

onder-familie der zangers van de 

grond ophouden, zooals de nachtegaal-zangers, de 

tapuiten of zelfs de erasmusschen; zij zijn echter 

meestendeels grooter en steviger van maaksel, Sommigen 

bereiken de grootte eener tortelduif, anderen zijn niet 

arooter dan worden in alle een leeuwerik. Zij 

werelddeelen aangetroffen, en degenen die in de 

koude of gematigde streken wonen zijn, op weinig 

Vele 

vmeenaam. Zij houden zich 1 et hout, sommigen vmgenaam. Zij houden zich in het hout, sommiger 

uitzonderingen na, trekvogels, zingen zeer 

ook in rotsachtige streken op, en komen veel op 

den gerond. Hun voedsel bestaat in allerlei insekten, 

wormen en beziën. Zij maken hun half kogelvormig 

nest op boomen, strmiken of op den grond, en het 

bevat veelal 5 tot 4 eijeren, wier grondkleur meestal 

groen- of blaauwachtig is. Hun vleesch is zeer 

smakelijk. 

De EIGENLIJKE LIJSTERS, TURDUS, zijn degenen 

tot welke onze inheemsche soorten behooren. — Onder 

dezen is de meest algemeen bekende de zwarte Lijster, 

Turdus merula, het wijfje bruin, het oude mannetje 

zwart met eenen oranjerooden snavel. Deze vogel is 

in het erootste gedeelte van Europa en ook in ons 

land menievuldie, overwintert er gedeeltelijk, houdt 

zich heeft eenen fluitenden. gaarne in tuinen op. 

aangenamen, ofschoon melankolieken zang, en maakt 

jaarlijks 2 tot 3 broedsels, het eerste veelal reeds 

in Maart. — De eenigzins grootere Bef-lijster, Turdus 

torquatus, ook »Domine” genoemd, is eveneens zwart. 

maar heeft een erooten witten kraag over den krop. 

Hij houdt zich in den zomer in het gebergte en im 

het Noorden van Europa op, broedt echter ook, 

ofschoon in kleinen getale, in ons land. — Aan den 

bef-lijster sluit zich Zwrdus albicinctus, van Nepaul 

aan, die eehter ook de keel en den geheelen hals wit 

heeft. — Nog aanmerkelijk grooter is de bruinzwarte 

Turdus gigas, van Columbië. — In Noord-Amerika heeft 

men eene soort, Purdus migratorits, die onzen zwarten 

lijster in grootte evenaart, maar op de bovendeelen 

donker olijf bruin en op de onderdeelen bruinrood 

is, met uitzondering der witte, van zwarte, overlangsche 

vlekken voorziene keel. Deze soort heeft eenen fraaijen 

zang. en verschijnt op den trek in groote menigte. 

Zij plaatst haar groot, inwendig met aarde bekleed en 

over deze met fijn eras bedekt nest op boomen. — 

De groote Lijster, Turdus viscivorus, die in zeer klemmen 

getale, maar zelfs broedend, in ons land voorkomt, 

is grooter dan de zwarte lijster; hij heeft eenen 

Muutenden, vollen, maar korten zang, en belegt zijn 

op boomen geplaatst nest inwendig met droog gras. — 



De Kramsvogel, Turdus pilaris, hij ons veelal » Veldjakker” 

genoemd, heeft nagenoeg de grootte van den zwarten 

lijster, eenen grijzen kop, roodbruinen mantel en 

roodgeelachtige, met zwart gevlekte onderdeelen. Hij 

voedt zich met jenever- en lijster-beziën, wordt zeer 

vet en zijn vleesch wordt voor lekkerder gehouden 

dan dat der overige soorten. Hij nestelt op sparreboomen 

voornamelijk in het noordoostelijke Europa, enkel zelfs 

in de provincie Groningen, verspreidt zich echter in het 

najaar, in groote vlugten, over het overige Europa. 

Aan zijne broedplaatsen ontziet men hem uit vrees 

voor de gevolgen der zonderlinge wijze waarop hij zijn 

nest verdedigt, door zijne ontlasting met de juistheid 

van een geweerschot op de oogen van den mensch 

te doen nederkomen. — De Zanglijster, Turdus musicus, 

algemeen in de bosschen van Europa verspreid, en 

bemind om zijn aangenamen zang, is ook merkwaardie 

om zijn nest, hetwelk op de binnenzijde met eene 

grijsachtige, op bordpapier gelijkende zelfstandieheid 

overtrokken is; deze stof is gevormd uit kleine, 

met een weinig kleiaarde en speeksel tot een geheel 

vereenigde brokjes rot hout. — De Koperwiek, Turdus 

üliaeus, onderscheidt zich voornamelijk van den 

zanglijster doordien de onderzijde der vleugels en de 

zijden van den romp vurig roestrood in plaats van 

bleek roestgeel zijn. Hij broedt noordelijk gelijk de 

kramsvogel, verbreidt zich echter op den najaarstrek 

in groote menigte over het gematigde en warme 

Europa. — In Noordelijk en Middel-Azië heeft men noe 

een opmerkelijk getal soorten, van welke verscheidenen 

van tijd tot tijd in ons werelddeel verdwalen. Onder 

deze behoort ook de Siberische Lijster, Turdus Sibiricus, 

wiens volmaakt kleed geheel blaauwzwart is met eene 

witte streep boven het oog. 

Sommige soorten, _ROTS- en _GROND-LIJSTERS 

genoemd, hebben den staart korter dan gewoonlijk, 

terwijl hare pooten langer zijn, en zij houden zich 

min of meer uitsluitend op den grond of op rotsen 

op, en voeden zich met insekten. Eene dezer, de 

blaauwe Rots-lijster, Turdus cyaneus, evenaart onzen 

zanglijster in grootte. Het oude mannetje is geheel 

donker erijsachtig blaauw. Zij wordt in Zuidelijk 

Europa aangetroffen, voedt zich met insekten, nestelt 

in rotsspleten, en leet 4 tot 5 lichtblaauwgroene 

eijeren. — De rosse Rots-lijster, Turdus sarvatilis, is 

een weinig kleiner dan onze zanglijster, en heeft 

eenen korteren staart, die, gelijk de onderdeelen, ros is. 

Hij bewoont Zuidelijk Europa, heeft eenen aangenamen 

zang, houdt zich bij voorkeur op rotsachtige plaatsen 

op, waar hij zittende op sprinkhanen en andere 

vliegende insekten loert, die hij zelfs in de vluet weet 

te vangen. — Turdus cilrinns, van Java, die geelachtig 

bruinrood van kleur is, maar den staart en de 

vleugels blaauwgrijs heeft, houdt zich in bosschen 

op, waar hij met groote snelheid over den grond, 

over omgevallen boomstammen of de lage takken 

der boomen loopt. Hij voedt zich met beziën en 
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dergelijke vruchten en eet in de peperplantsoenen 

zelfs de vrucht van dezen heester. — Turdus interpres. 

heeft staart en zijn 

vederkleed biedt meer verscheidenheid van teekenine 

van Java, eenen _ korteren 

en kleur aan. 

Aan de rots- en grond-lijsters sluiten zich eenige 

Oost-Indische soorten, ZOOTIERA, aan. wier bek 

verlengd, gekromd en van voren haakvormie is, die 

eenen zeer korten staart hebben, en door haar 

voorkomen en _ hare kleur aan de waterspreeuwen 

doen denken. — Rene dezer, Zoothera monticola. van 

Nepaul, is zwaarder dan de zwarte lijster, en grijsbruin 

van kleur met eene witte keel. — Eene kleinere soort. 

Zoolhera andromeda, komt van Java en Timor. 

Sommigeandere Oost-Indische soorten. MY1oPHONEUS 

genoemd, doen door haren snavel aan de zoothera’s 

denken; maar haar staart is even lane als bij onzen 

gewonen lijster, de schachten 

veelal 

harer pennen steken 

achter de vlag uit, en het vederkleed is 

glanzig donker- of zwartblaauw. Hiertoe behooren 

Myiophoneus flavirostris of »metallicens”. van Java. die 

onze grootste lijstersoorten in erootte evenaart; 

Myiophoneus _cyaneus of »gelaucinus’”’, eveneeus van 

Java, maar kleiner en met eenen korteren staart. 

en eenige andere soorten van Nepaul. 

In Noord-Amerika heeft men soorten, TOXOstToMA 

genoemd, met een gekromden en eeniezins verlengden 

svavel, en eenen verlengden staart, dien zij de sewoonte 

hebben dikwijls uit te spreiden. Zij doen hierdoor en 

door haar voorkomen eeniezins aan de koekoeken 

denken. — De voornaamste, hiertoe behoorende soort 

is _Torvostoma door de rufum, Anglo-Amerikanen 

Trasher” genoemd. Haar vederkleed is op de 

bovendeelen roodbruin, op de onderdeelen witachtie. 

met _ zwarte, overlangsche vlekken. Zij heeft eenen 

fluitenden zang, dien zij van de toppen der hooge 

boomen laat hooren; maar zij plaatst haar nest, op 

eene geringe hoogte van den erond, im diete struiken 

of op de takken van eenen sparreboom. Hare eijeren 

zijn op eenen liehtblaauwen grond roestbruim gevlekt. 

Zij verhuist in den winter en is nagenoeg zoo 

aroot als onze koekoek. — Jowostoma felicor, is im 

Noord-Amerika bij iedereen onder den naam van 

»Cat-bird” bekend, omdat zijne stem op die van eene 

jonge kat geïijkt. Hij is veel kleiner dan de voorgaande 

soort, op de bovendeelen donker, op de onderdeelen 

heht-leikleurie, en heeft de onder-dekvederen van den 

staart bruinrood. Hij heeft weinig aanleg tot het 

zingen, ofschoon hij tracht den zang van andere 

vogels na te bootsen, is miet schuw, houdt zich in 

diegte struiken op, waar hij ook nestelt, en leet 4 

tot 5 eroenblaauwe eijeren. 

Sommige kleine soorten, COPSYCHUS genoemd, 

hebben eenen zeer langen staart. Bij eene dezer, 

Copsychus maerurus, van de Sunda-eilanden, is de 

staart dubbel zoo lang als het overige ligchaam en 

trapsgewijze verlengd. Haar romp is grooter dan die 



van een leeuwerik, en de hoofdkleur van het vederkleed 

is zwart, maar de buik en borst zijn roestkleurig, 

de drie paar buitenste staartpennen en stuit wit. — 

Copsyehus saularis of» Mindanensis” heeft eenen korteren 

staart en een zwart met wit afgebroken vederkleed. 

Hij is over het vasteland van Indië tot China, de 

Philippijnsche en de Sundareilanden verspreid, en 

behoort in al deze streken onder de zeer gewone 

soorten. 

Andere kleine soorten, »Bessonornis” genoemd, 

hebben den staart minder verlened, en velen dezer 

doen door haar voorkomen aan de nachtegaal-zangers 

denken. Dit is 

phoenicurus of pectoralis”, van de Kaap de Goede 

vooral het geval met Copsychus 

Hoop, naar haar stemgeluid Jaa Frederik genoemd. 

Zij heeft de grootte van een nachtegaal, en doet 

door haar voorkomen en hare kleuren aan ons 

roodborstje denken. Zij nestelt in struiken en leet 

tot 5 rosachtige, met roodachtige vlekken bedekte 

eieren. 

De _SPOTLIJSTERS, MIMUS, zijn de vogels die in 

uitsluitend thuis behooren, Amerika, waar _ zij 

»spotvogels” genoemd worden. Zij zijn kleiner en 

ranker dan onze lijsters en hun staart is langer en 

afgerond. Hun bek is korter dan de kop, maar 

stevig en een weinig gekromd. Zij zijn op de 

bovendeelen bruingrijs van kleur, op de onderdeelen 

witachtig; de dekvederen der vleugels hebben witte 

randen en de bruinzwarte staartpennen zijn gedeeltelijk 

wit; sommigen hebben eene witte streep boven het 

oor. De bekendste soort is de »mocking bird” der 

Anglo-Amerikanen, Mimus polyglottus. Hij bewoont 

de zuidelijke en warme gedeelten van Noord-Amerika, 

waar er zelfs enkelen overwinteren. Hij houdt zich bij 

voorkeur in warme en lage kuststreken op. Hij voedt 

zich met beziën en vliegende insekten, die hij met 

groote vlugheid weet te vangen. Hij nestelt in struiken 

of boomen. op eene hoogte van vijf tot zes voet van 

den gerond, en verdedigt zijn kroost dikwijls met goed 

gevolg tegen de aanvallen van slangen. Hij is zeer 

vlug en behendig in al zijne bewegingen, en vooral 

merkwaardig om zijne heldere en fraaije stem en 

de bijzondere gaaf, die hij heeft, niet alleen den zang 

of het geschreeuw van allerlei vogels na te bootsen, 

vreemdste geluiden, zoo als het 

katten, het 

hameren, kloppen, enz. Hij wordt derhalve dikwijls 

maar zelfs de 

maauwen der hondengeblaf, zagen, 

in den gevangen staat gehouden en zeer duur betaald. 

Deze vogel is ruim negen duim lang en heeft eene 

witte oogstreep. Andere soorten bewonen de overige 

gedeelten van Amerika tot Patagonië. 

DE IOIST IEOISK 

De Ixos, ook »Pienonotus” en »Brachypus” genoemd. 

zijn lijsters met korte pooten en eenen stevieen. 

eenigzins gekromden bek. Velen zijn niet grooter dan 

onze leeuwerik. Zij bewonen het warme Azië en 

Afrika, en eene soort komt zelfs in Andaluzië voor. 

Zij voeden zich voornamelijk met beziën en houden 

zich in struiken op, waar zij veelal ook nestelen. — 

sene der grootste soorten, Zros ochrocephalus, komt 

van Malakka, Sumatra en Java. Zij heeft de grootte 

van een zanglijster, is op de bovendeelen olijf kleurig, 

op de onderdeelen grijs met witte, overlangsche 

vlekken, heeft eene witte keel, eenen gelen bovenkop 

en zwarte knevelvlekken. Daar zij zeer fraai zingt 

en buitengewoon mak wordt, is zij bij de vrouwen 

der Javaansche grooten als kooivogel zeer bemind. — 

Eene kleinere soort, van diezelfde streken, Zros Psidii, 

is op de bovendeelen donker, op de onderdeelen 

licht bruingrijs, met zwavelgele onder-dekvederen van 

den staart, terwijl de bovenkop en de teugels zwart 

Het is 

»djok-djok” schreeuwt, de boschkanten bewoont, en 

zijn. een onrustige vogel, die gedurig 

zijn eenvoudig komvormig, van gras en bladeren 

vervaardigd nest gaarne in doornstruiken plaatst. — 

1ros obscurus, van Noord-Afrika, en die men zeet ook 

in Andaluzië voor te komen, is niet veel grooter dan 

een leeuwerik, op de bovendeelen olijfbruin, op de 

onderdeelen bruingrijs, op den kop donkerbruin. 

Aan de Ixos sluiten zich soorten van Afrika 

en Azië, CRINIGER genoemd, aan, met eenen 

klaauwierachtigen, aan zijnen wortel van borstelvederen 

voorzienen bek, en wier kleuren veelal in het 

olijfgroene, op de onderdeelen in het geel trekken. 

Hiertoe behoort Criziger sulphuracens, van Amboima, 

die grooter is dan een leeuwerik, van boven geelgroen, 

op de onderdeelen en aan het einde van den staart geel. 

DE AMERIKAANSCHE ZANGERS. 

S ALV LC OLE: 

Men treft im de Nieuwe Wereld 

getal zangers aan, welke aldaar die der Oude Wereld 

een zeer groot 

vertegenwoordigen, waarvan echter velen, ook in hunne 

bij de 

meesten is de bek steviger dan bij de onzen, en zij 

levenswijze allerlei afwijkingen aanbieden. 

doen hierdoor, even als door de min of meer fraaije 

kleuren, waarmede hun vederkleed dikwijls versierd 

is, aan de tanagra’s denken, Bovendien zijn er bij 

velen slechts 9 groote slagpennen aanwezig. De 

meeste soorten hebben de erootte en verhoudime 

der deelen als bij onze middel en kleine grasmusschen. 

Eene in het koude Noord-Amerika broedende soort 

Is Aytricola castanea, Zij heeft den achterkop, de keel 

en de zijden van den romp bruinrood, het voorhoofd 

en de wangen zwart. Zij is onrustig van aard en 

klautert dikwijls, naar de wijze der meezen zich aan de 

takken hangende, om insekten en dezer maskers te 

zoeken. — Sylvicola striata, cene in Noord-Amerika 



gewone soort, heeft de bovendeelen olijfkleurig, de 

onderdeelen wit; elke veder is van eene zwarte, 

overlangsche vlek voorzien, en de bovenkop is zwart. 

Zij is ongezellig en schuw, bemint de nabijheid der 

wateren, en loert van de toppen der boomen, op de 

wijze der vliegenvangers, op insekten, die zij in de 

vlugt vangt. — Eene andere soort, Syteicola coerulea, 

springt met hangende vleugels van tak tot tak, om 

insekten te vangen, en maakt haar fraai nest tusschen 

boomtakken. — Sy/cicola mitrata houdt zich in lage, 

met riet en digte struiken begroeide streken op, 

k tot 5 maakt haar fraai nest in struiken, en legt 

grijswitte, aan het dikke einde met rood gevlekte 

treft 

sparrebosschen aan. — Sytvicola formosa leeft op 

eijeren. — De Aylwicola pensilis men in 

moerassige, met hoog struiken of bosch oras, 

begroeide gronden, en nestelt in het hout of zelfs 

op den gerond. — Sylricola citrinella nestelt tusschen 

de takken der struiken, en heeft, indien men haar 

nest ontdekt, gelijk onze grasmusschen, de gewoonte, 

den 

opmerkzaamheid tot zich en van het nest af te 

langs grond te fladderen, ten einde de 

trekken. — Sylvicola pinus, gelijk al de vorige soorten 

van _ Noord-Amerika afkomstige, houdt zich im 

sparrebosschen op, eet insekten en ook de zaden der 

pijnappels, en klimt, als ons boomkruipertje, langs 

de boomstammen in de hoogte, — Eene andere 

klimmende soort. SyZricola varia. voedt zich, behalve 

met andere insekten. met mieren. 

Eene in Noord-Amerika menievuldiee soort, Sylvicola 

ruticilla, ook »Setophaga” en door de Anglo-Amerikanen, 

»Redstart” genoemd, heeft eenen langeren en breederen 

staart dan gewoonlijk. Zij houdt zich in het hout 

op, loopt dikwijls, met het ligehmacum in eene horizontale 

rigting, langs de boomtakken, en beweegt haren 

uitgebreiden staart gedurig: zij loert, op de toppen der 

boomen zittende, op de voorbijvliegende insekten, die 

fraai nest zij in de vluet vanet, bevestigt baar 

aan de takken van struiken en bewaakt het zeer 

zorgvuldig. 

Eenige Noord- Amerikaansche soorten, »SELURUS) 

genoemd, doen door haar voorkomen, hare levenswijze, 

haren slechts flaauw gekromden nagel en zelfs eeniezins 

door hare kleur aan de piepers denken. — Eene 

dezer, Sylricola Novaeboracensis, is op de onderdeelen 

bleek geel met zwarte. overlangsche vlekken, op de 

bovendeelen olijf kleurig, met eene geelachtige streep 

boven het oog. Zij houdt zich aan de oevers der 

rivieren op, is schuw, wipt met den Staart, loopt 

op ondiepe plaatsen door het water, ten einde 

“ water-insekten te vangen, en laat veelal, op lage, het 

water overschaduwende boomtakken zittende, haren 

helderen en fraaijyen zang hooren. — Eene andere 

soort. Sytricola auricapilla, is gekenmerkt door eene, 

langs het midden van de kruin loopende, oranjekleurige. 

met zwart gezoomde streep. Zij zingt miet, loopt 

behendie op den erond of langs horizontale boomtakken, 

wipt met den staart, plaatst haar overdekt, van evas 

en bladeren vervaardigd nest in bosschen op den 

grond, leet 4 tot 5 witte, met roodbruin gevlekte 

eijeren, en loopt, wanneer zij van het nest gejaagd 

wordt, langs den grond gelijk eene muis. 

soorten. SIALIS Sommige _Noord-Amerikaansche 

genoemd, doen door haar voorkomen en hare 

levenswijze aan ons roodborstje denken; maar zij zijn 

op de bovendeelen donker hemelsblaauw. De meest 

bekende, Sialis Wilsonii, door de Anglo-Amerikanen 

> Blue bird” senoemd, heeft eenen witten buik, maar 

houdt zich 

gaarne in de nabijheid der menschelijke woningen 

de overige onderdeelen roodbruin. Zij 

op, zingt aangenaam, en laat daarbij de vleugels 

hangen: zij voedt zich met torretjes en spinnen, en iu 

het najaar met beziën: zij maakt haar nest, hetwelk 

9 tot 6 lichtblaauwe eijeren bevat, digt bij den grond, 

verhuist in het najaar, komt echter reeds in Februarij 

op hare broedplaatsen terug. en is zeer zacht van 

aard. 

Sommige soorten, TRICHAS genoemd, hebben den 

snavel veel dikker en de vleugels korter dan gewoonlijk, 

en doen door haren zang, hare zeden, wijze van 

nestelen en eijeren aan onzen fitis denken. De in 

Noord-Amerika gewone soort, Prichas personata, heeft 

de bovendeelen olijfgroen en de onderdeelen geelachtig, 

raar de keel is citroengeel, en men ontwaart op 

het voorhoofd en de wangen eenen breeden, zwarten, 

Men treft 

haar in lage, vochtige streken aan, en zij zoekt haar 

van achteren met wit omzoomden band. 

voedsel, hetgeen uit insekten en dezer maskers 

bestaat, terwijl zij tusschen de struiken in het rond 

kruipt. Haar zang is eenvoudig en tamelijk zacht. Hare 

eijeren en haar nest gelijken op die van den fitis, 

en de kinderen noemen ook den vogel, wegens den 

vorm van zijn nest, »ovenvogel”. 

Andere soorten, ICTERIA genoemd, schijnen in 

Noord-Amerika onze spotvogels te vervangen; maar 

haar bek is veel dikker en een weinig gekromd. 

De gewone soort, Zeteria viridis of »polvglotta”, is 

grooter dan onze spotvogel en heeft zwarte teugels. 

Men treft haar vooral langs de oevers der rivieren 

diete leeft. 

Haar sterke zang bestaat afwisselend uit heldere en 

aan, waar zij mm struiken verscholen 

heesche toonen, waartusschen zij allerlei vreemde 

geluiden, gelijkende op het geblaf van jonge honden. 

het miauwen van katten. de wiekslagen der eendvogels 

enz. laat hooren. Zij weet bovendien hare stem zoo 

te wijzigen, dat zij, even als de zoogenaamde 

buiksprekers. dan eens digt bij, dan wederom 

verwijderd schijnt te zijn. Somtijds stijgt zij ook 

met hangende pooten, maar zingende, 30 tot 40 voet 

hooe in de lucht. Haar voedsel bestaat voornamelijk 

uit torren en beziën. Zij bevestigt haar fraai nest 

tusschen de takken der struiken en het bevat #% 

vleeschkleurige, van _donkerroode, ronde vlekjes 

voorziene eijeren. Dit een en ander bewijst, dat 
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zij nagenoeg in alle opzigten aan onzen spotvogel 

doet denken. 
Een aanzienlijk getal andere Amerikaansche zangers, 

UyLoPmyLUS genoemd, hebben eenen regten, min of 

meer stevigen snavel. 

In het heete Amerika treft men vervolgens eene 

reeks van soorten aan. die men ten onregte gewoonlijk 

bij de kruipvogels of honigzuigers plaatst. Men kan 

van _ COEREBA den algemeenen naam 

Braziliaanschen 

haar onder 

zamenvatten, en haren landnaam 

EAT in onze talen overnemen. Sommigen bereiken 

de grootte van onze erasmusschen, terwijl anderen 

aanmerkelijk kleiner zijn en veelal eenen korten 

staart hebben. Zij hebben 9 slagpennen der eerste 

orde, houden zich in bosschen op, voeden zich met 

insekten en beziën, en sommigen hebben zeer fraaije 

kleuren. 

Bij sommige soorten met eenen korten staart 1s 

de bek gekromd. Eene dezer, Coereba cyanea, heeft 

het vederkleed schitterend blaauw, maar de bovenkop 

is fraai groen, de onderzijde der vleugels grootendeels 

citroengeel, de mantel, vleugels, staart en eene streep 

over de oogen zijn zwart, en de pooten oranjerood. 

jongen van Het wijfje en de zijn daarentegen 

groene kleur, die op den buik en de keel in het 

geelachtige overgaat. Deze soort is zeer gemeen in 

Suriname en Brazilië. — Even menigvuldig in deze 

streken is Coereba coerulea, die echter eene zwarte 

keel en wier blaauw eenen groenen wederschijn 

heeft. — Bij eene andere soort uit deze gewesten, 

Coereba atricapilla of »spiza”’, is de bek korter, en 

het vederkleed fraai groen; maar het mannetje heeft 

den kop van boven en aan de zijden zwart. 

Eene soort met gekromden snavel, Coereba of 

»Certhiola”” gareola, is van boven bruinzwart, op de 

onderdeelen en de stuit geel, en op de keel erijs, 

terwijl eene streep boven de oogen en de voorhelft 

der groote slagpennen wit zijn. Zij doet door hare, 

van voren borstelvormige tong aam de honigzuigers 

denken. Men treft haar op Jamaïca aan, waar zij 

zich, dikwijls in gezelschap der colibris, bij de bloemen 

verzamelt, de daarin huizende insekten echter, op de 

bloemstelen zittende of daaraan hangende, uit de 

kelken haalt, Haar, uit plantenpluis vervaardigd nest 

is kogelvormig met eenen zijdelingschen ingang, en 

tusschen de grootste takken van boomen of struiken 

geplaatst. De eieren zijn graauwachtig wit, met 

roodachtige vlekken. 

Bij andere soorten, CONIROSTRUM, is de bek veel 

dikker en nagenoeg regt. Eene dezer, Corirostrum 

sitlicolor, van Columbië, heeft een zwart vederkleed, 

maar de vue is erijsblaauw en de borst en buik zijn 

geelbruin. 

Men heeft 

eigenaardieen vorm van haren snavel van alle andere 

eindelijk soorten, die door den 

zangers afwijken. Deze is namelijk een weinig naar 

boven gebogen, terwijl de bovenbek in eene stevige, 

haakvormige, benedenwaarts gerigte punt uitloopt, 

en aan weerszijde van twee, somtijds slechts van eene 

Ì Het 

dezer vogels, die piarossaA of ook »Uncirostrum” en 

tandachtige insnede voorzien is. vederkleed 

»Serrirostrum)’ genoemd worden, is donker, veelal 

zelfs zwart van kleur. Zij bewonen grootendeels de hooge 

streken van het heete Westelijke Amerika, houden 

zich in struiken op, en voeden zich met insekten, 

die zij dikwijls wit de bloemkelken halen. — De 

grootste soort, Diglossa major, evenaart in lengte 

onze grootste grasmusschen. Zij heeft de bovendeelen 

zwartbruin, de onderdeelen blaauwachtig grijs, de 

Men 

treft haar op het gebergte in de binnenlanden van 

onder-dekvederen van den staart roodbruin. 

Engelsch Guyana aan. 

DE VEIEGENMOGEES 

MUPS:C ICrAFP ARES 

Men kan onder dezen maam eene lange reeks van 

vogels zamenvatten, die zich in het algemeen aan 

de boschvogels aansluiten, maar meestal gekenmerkt 

zijn door eenen breederen, meer afgeplatten en aan 

zijnen grond van stijve borstelvedertjes voorzieuen 

snavel, en door min of meer verlengde en puntige 

vleugels. Zij voeden zich met insekten. die velen 

met groote behendigheid in de vlugt vangen, en op 

welke zij. op vrije takken zittende, loeren ; vele soorten 

eten echter, in het geschikte jaargetijde, beziën of 

andere kleine vruchten. Zij slaan hun verblijfplaats 

worden in alle grootendeels in bosschen op, en 

werelddeelen aangetroffen. 

DE VLIEGENVOGELS DER OUDE 

WERELD. 

Deze onderfamilie bevat de geslachten der 

vliegenvangers, rupsvogels, drongo’s, spitsvogels, en 

eenige andere, onder welke ook de pestvogels behooren. 

DE VLIEGENVANGERS. MUSCICAPA. 

Onze gewone vliegenvanger kan als voorbeeld van 

dit geslacht dienen. Het zijn tamelijk kleine vogels 

met eenen afseplatten bek, die veelal breed, en korter 

is dan de kop: de eerste van hunne 10 slagpennen 



der eerste orde is zeer kort, en hunne voetwortels 

zijn van voren met eene rij schilden, van achteren 

aan weèêrszijde met een enkel schild bedekt. 

Bij sommige soorten, waartoe ook die van ons 

werelddeel behooren, is de staart slechts weinig 

langer dan de romp en aan het einde min of meer 

Muscicapa Onze Gewone vliegenvanger, 

grisola, die de grootte van eene grasmusch heeft, is op 

vierkant. — 

de bovendeelen eraauw, op de onderdeelen witachtig, 

maar deze tinten zijn op den bovenkop en krop 

door bruine, overlangsche vlekken afgebroken. Deze 

vogel wordt menigvuldie in geheel Europa, met 

uitzondering der koudste streken, aangetroffen: hij 

komt ook in het gematigde Azië voor, en brengt 

het koude jaargetijde in Noordelijk Afrika door. Hij 

houdt zich miet slechts in bosschen, maar zelfs bij 

voorkeur in tuinen of op de boomen in de nabijheid 

der gebouwen op; hij loert, op eenen vrijen, dooden 

tak zittende, op allerlei insekten, die hij in de vluet 

vangt, voedt zich na den broedtijd ook met beziën, 

vooral vlierbeziën, maakt zijn komvormig nest op 

boomen, diet bij den stam of tusschen de takken 

der langs muren of schuttingen staande leiboomen, 

en leet 4 tot 5 blaauwachtig witte, met roodbruin 

gevlekte eijeren. — Kenige kleinere soorten van ons 

werelddeel, MZuscicapa atricapilla en collaris, hebben de 

onderdeelen geheel wit, de bovendeelen grootendeels 

zwart. — In Oostelijk Europa tot Middel-Azië treft 

„men eene soort, Muscicapa parva, aan, die ten opzigte 

van hare kleurverdeeling aan ons roodborstje doet 

streken heeft men ook denken. — In uitheemsche 

soorten met fraaie kleuren. Lene dezer, Muscicapa 

Tschitraca 

cyanomelana, van Japan, is grooter dan onze gewone 

vliegenvanger en op de bovendeelen fraai groenachtig 

blaauw: maar de wangen en de onderdeelen tot aan 

de borst zijn zwart, de borst en buik wit. — Iene 

kleinere soort van Japan, Muscicapa narcissina, is 

zwart; maar eene streep boven het ooge, en de 

keel tot aan den buik zijn hooggeel, de achterbuik 

en eene overlangsche vleugelstreep wit. — In Australië 

treft men een vlieeenvanger, MZuscicapa nitida, aan. 

die de erootte van een leeuwerik heeft, en de 

bijzonderheid aanbiedt, dat het mannetje geheel 

glanzig groenachtig blaauwzwart is, terwijl het wijfje 

op de bovendeelen licht roodbruin. op de onderdeelen 

wit, en slechts op den rue en nek zwart is. 

In de heete en warme gedeelten van Afrika en 

treft 

wiggevormigen staart, wiens beide middelste pennen 

Azie men soorten aan met eenen langen. 

bovendien, in het volkomen kleed, dikwijls de overige 

nog eenmaal in lengte overtreflen. De tamelijk stevige 

bek dezer vogels is sterk afgeplat en van boven 

gekield, en de vederen van den bovenkop zijn tot eene 

kleine kuif verlengd. Zij evenaren in grootte een 

Men heeft 

naam van TSCHITRAEA of »Muscipeta”, in een eiven 

musch of leeuwerik. hen, onder den 

geslacht gebraset. — De gewone soort, Pschitraea 

Paradis, wordt op Java. Ceylon en het vasteland 

van Indië aangetroffen. Im het volkomen kleed zijn 

de vederen wit met zwarte schachtstrepen; maar de 

kop en hals zijn glanzig groenzwart. Het onvolkomen 

kleed vertoont eene roodbruine hoofdkleur: maar de 

kuif is zwart, de hals tot op de borst erijs, en de 

buik roestkleurig wit. 

Paradis. 



In Japan en China heeft men eene geheel andere, 

prachtig zwartpaarse soort, met de borst en den buik 

wit. Men noemt haar Zschitraea principalis. 

Op de Australië treft 

men eene reeks van soorten aan met een breeden 

Oost-Indische eilanden en 

afgeronden staart, die nagenoeg de lengte van het 

overige liechaam heeft. Haar bek is korter, de pooten 

daarentegen zijn een weinig langer dan gewoonlijk. Zij 

doen door hare gestalte en levenswijze eenigzins aan 

de _kwikstaarten denken, vooral ook omdat zij zich, 

gelijk deze, veel op den grond ophouden, schielijk 

loopen, en den eenigzins opgerigten staart zijdelings 

heen en weder bewegen. Zij plaatsen haar zeer 

klein, komvormig nest tusschen den gevorkten tak 

van struiken of boomen, en vormen het ondergeslacht 

RIIPIDURA. De zeden der soorten van Australië zijn 

het meest volledig bekend. — Eene dezer, Lhipidura 

albiscapa, die ook Tasmanië bewoont, heeft de 

bovendeelen zwart olijf kleurig, de onderdeelen, de 

schachten der staartpennen en eene streep boven elk 

oog wit. Zij voedt zich met insekten, die zij in de 

vlugt vangt of van de boombladeren afleest. — Eene 

andere soort, Rhipidura motacilloides, is zoo mak, dat 

zij zich niet slechts in de onmiddellijke nabijheid der 

menschelijke woningen ophoudt, maar ook aldaar 

nestelt, en zelfs in de kamers komt, om vliegen en 

insekten te vangen. Zij loopt veel op den grond of 

langs de daken, ja zelfs op den rug der runderen, 

op wier neus zittende, zij de deze huisdieren plagende 

vliegen weevanet. — Nog eene andere soort, Zkipidura 

inguieta, heeft eenen langeren snavel dan de overigen 

en haar staart is minder afgerond. Zij is op de 

bovendeelen zwart. op de onderdeelen wit. Zij wordt 

door de Eneelschen van Australië »Grinder” genoemd, 

omdat haar stemgeluid veel overeenkomst heeft met 

dat _ voortgebraat bij het scherpen van ijzeren 

werktuigen op slijpsteenen. 

Bij sommige soorten van Australië en de Moluksche 

eilanden, PACHYCEPHATLA genoemd, is de bek zwaar en 

doet eeniezins aan dien der klaauwieren denken. — 

meest ene der bekende, Pachyeephala pectoralis, 

van Australië, is op de bovendeelen donkergraauw 

en op de borst en buik vaal roestkleurig, terwijl de 

keel 

het wijfje 

witte met zwart omzoomd is. De kleuren van 

zijn daarentegen veel eenvoudiger en 

doen aan die van onzen gewonen vliegen vanger denken. 

Deze vogel laat mm het voorjaar een zeer helder en 

aangenaam gefluit hooren. Hij houdt zieh in het lommer 

der hooge boomen op, vangt, van tak tot tak huppelend, 

msekten, en voedt zich ook met rupsen en beziën. 

Hij plaatst 

boomtakken. 

zijn los gemaakt nest op horizontale 

Men heeft in Australië en eenige onzer Oost-Indische 

eilanden ook soorten met eenen buitengewoon breeden 

en, als het ware, schuitvormigen bek. — Eene dezer. 

Machaerhynehus flaviventer, van Australië, die niet veel 

grooter is dan een sijsje, heeft den bek sterk gekield, 

en den staart sterk wiggevormig. Hare onderdeelen 

zijn citroengeel, de vleugels en staart zwart met wit, 

de rug is olijfgroen, en de bovenkop zwart, maar 

aan weerszijde met eene gele streep. 

DE RUPSVOGELS. CAMPEPHAGA. 

Men treft de rupsvogels in de heete gewesten der 

Oude Wereld aan. Zij hebben eenen stevigen, naar 

achteren breeden, van boven gekielden, van voren 

gekromden en, aan kleime. 

haakachtige punt, ingekerfden snavel; hun staart is 

weêrszijde van zijne 

langer dan de romp en afgerond of aan het einde 

regt; de pooten zijn kort, maar stevig, en de neusgaten 

met vedertjes bedekt. 

De meeste soorten zijn grijs van kleur, en hare 

stuitvederen zijn veelal van verlengde en tot stekels 

verharde schachten voorzien. Sommigen bereiken de 

grootte van eene tortelduif. Zij voeden zich met 

insekten, die zij veelal op de wijze der vliegenvangers 

beloeren en in de vlugt vangen; maar zij eten ook 

rupsen en beziën. Zij maken haar eenvoudig nest op 

boomtakken, en het bevat 2 tot 3 lichteroene, met 

bruin hebben 

eenen vrij aangenamen zang. Deze vogels, die in 

Oost-Indië tot 

Australië en Tasmanië aangetroffen worden, dragen 

gevlekte eijeren. Sommige soorten 

Afrika en China, Nieuw-Guinea. 

meer in het bijzonder den naam van CAMPEPHAGA, 

en worden ook »Graucalus” en »Ceblepyris” genoemd. — 

Eene der grootste soorten, Campepkaga melanops, wordt 

in Australië en Tasmanië aangetroffen. — De groote 

Javaansche soort wordt Campepkhaga Javensis senoemd— 

De kleinste soort van dit eiland, Campephaga fimbriata, 

is miet grooter dan een leeuwerik, — Op Celebes treft 

men de zeldzame Campephaga Temminchkii aan, die door 

hare donker eraauwachtige kleur im de oogen valt. 

Campephaga phasianella, van Australië, heeft eenen 

korteren snavel, langeren staart en een weinig hoogere 

pooten dan de overige soorten, en wijkt ook van deze 

door hare levenswijze af, vermits zij zich op vrije 

plaatsen in het bosch ophoudt, schielijk op den 

grond loopt, en gewoonlijk niet hoog van den gerond 

vlieet. Zij doet door hare grootte en_ voorkomen 

eeniezins aan den koekoek denken. 

Andere tamelijk kleine soorten wijken min of meer 

door de kleur van haar vederkleed af. Bij eene dezer. 

Campephaga migra, die Zuid-Afrika ‘bewoont. is het 

mannetje zwart, het wijfje op de bovendeelen 

olijf kleurie, op de onderdeelen witachtig en geheel 

van zwarte golvende _dwarsstrepen _ voorzien. — 

Eene andere _ Afrikaansche _ soort. _ Campephaga 

phoenicoptera, is zwart; maar de dekvederen der 

vleugels zijn bij het mannetje rood. bij het wijfje 

Moluksche 

eilanden, is de hoofdkleur der bovendeelen zwart, die 

geel. — Bij Campephaga aurea, van de \ ] puag 

der onderdeelen roodbruin. — In Senegambië treft 

men eene soort «an met vleeschachtige lellen onder de 



vogen van het mannetje. Dit is Campephaga lobata. 

Bij andere kleine of tamelijk kleine soorten, 

PERICROCOTUS of »Phoenicornis” genoemd, en van 

Oost-Indië afkomstig, zijn de mannetjes rood en 

zwart, de wijfjes grijs en geel van kleur. De ouders 

hebben de gewoonte, gedurende langen tijd met 

hunne jongen in het rond te zwerven. — ene 

dezer, Pericrocotus mintatus, die de Sunda-eilanden 

bewoont, is 

hals, 

eht vermiljoenrood, maar de kop, 

mantel, en gedeeltelijk ook de vleugels en 

staart zijn zwart. Zij klautert langs de boomtakken 

en voedt zich met vliegen. — Bij Pericrocolus 

flammeus, van diezelfde eilanden, is de hichte kleur 

een fraai en hoog geelrood. — Bij eene derde soort van 

deze streken, Periecroeotus peregrinus of »Malabaricus”, 

is het zwart door graauw vervangen, en zij is 

aanmerkelijk kleiner. 

DE DRONGO'S. DICRURUS. 

De drongo’s zijn in het algemeen gekenmerkt 

door hunnen zijdelings zamengedrukten en derhalve 

hoogen, stevigen en van voren eenigzins haakvormigen 

bek, die breeden wortel van lange aan zijnen 

baardvedertjes voorzien is. De vederen zijn hard. 

Deze vogels bewonen Oost-Indië en de heete streken 

van Afrika. Velen evenaren in grootte onze lijsters. 

De meeste soorten. die men meer in het bijzonder 

DICRURUS of ook »Edolius” noemt, zijn zeer in het 

oog vallend door den eigenaardigen vorm van haren 

staart en de eentoonige elanzig groenzwarte kleur 

van haar vederkleed. De staart, die ongeveer de 

lengte van het overige lieehaam heeft, is veelal aan 

zijn einde ingesneden, en het buitenste der 5 paar 

staartpennen is gewoonlijk langer dan de overigen, 

echter, naar gelang der soorten, versclullend sevormd; 

vermits het bij sommigen breed en kervormig naar 

buiten en boven omgekeerd is, terwijl het bij anderen, 

op de hoogte van de punten der overige staartpennen, 

in lange draden uitloopt, die echter wederom. aan 

haar einde, van eene langwerpige vlag voorzien zijn. 

Deze vogels doen door hunnen bek eenigzins aan de 

klaauwieren. door hunne zwarte kleur aan de 

kraaivogels denken. Zij voeden zich voornamelijk met 

insekten, eten echter ook kleme haeedisachtiee dieren. 

Na het vallen van den avond, ziet men hen dikwijls, 

gemeenschappelijk met de geitenmelkers, jagt maken 

op de termiten, en deze zeer behendig in de vlugt 

vangen. Zij slaan hun verblijf in bosschen op, en 

maken op boomtakken, miet hoog van den grond. 

slecht 

vervaardied, ondiep en schotelvormie nest. hetwelk 2 

hun uit worteltjes van planten los en 

tot 4 witte. met zwart of bruin gevlekte eieren bevat. 

Onder de soorten met draadvormige verlenede 

buitenpennen van den staart behooren de volgende. 

vasteland van Indië, Dierurus remifer. van het 

Sumatra en Java, heeft de vlag aan het einde dezer 
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staartpennen geheel vlak of, im andere woorden. niet 

schroefvormig gedraaid, gelijk dit steeds min of meer 

bij de overige soorten het geval is, en bovendien 

zeer groot, vermits zij eene lengte van 4% tot 5 oude 

duimen bereikt. De vederen van den bovenkop dezer 

soort zijn schubachtig. — bij Dierurus grandis, van 

het vasteland van Indië, zijn zij verlengd en sabelvormie 

en de vrije vlag van voornoemde pennen heeft ongeveer 

> duim lenete. — Bij Dierurus retifer, van Java, is 

deze vlag even lang, maar sterk gedraaid. — Bij 

Dierurus brachyphonus, van Borneo, is zij daarentegen 

slechts een duim lang en ook hare vrije draden zijn 

veel korter dan gewoonlijk. 

Onder de soorten met eenen eevorkten en eeniezins 

liervormigen staart, merken wij de volgende op. 

Dierurus mystaceus, van Zuid-Afrika, die grooter is dan 

een lijster, en op het voorhoofd, zoo als ook aan 

webrszijde der onderkaak, bij haren wortel, een bundel 

draadachtige vederen heeft. — Bij Dierurus mausieus. van 

diezelfde streek, is de staart zeer weinig gevorkt. 

Deze vogels worden door de aldaar gevestigde 

Hollanders »Bijeneters” en ook »Duivelvogels” genoemd 

Zij voeden zich veelal met bijen, zijn zeer onrustig, 

met het vallen van den avond, en verzamelen zich 

laten hunne schelle stem onophoudelijk hooren. 

Eeniee Oost-Indische soorten, IRENA genoemd, 

hebben eenen gewonen vierkanten staart, zonder 

verlenede vederen, en haar fluweelzwart vederkleed 

wordt door prachtige blaauwe tinten afgebroken. — 

Irena puella, van Java, die de grootte van een spreeuw 

heeft. prijkt met een schitterend licht kobaltblaauw 

Lrena 

heeft 

met __metaalelans. — cyanogastra, van de 

Phullippijnsche eilanden. den rug en buik 

zwartblaauw. 

DE SPITSVOGELS. ARTAMUS. 

Deze eigenaardige vogels, die ook den geslachtsnaam 

»Oeypterus” dragen, en in Oost-Indië eu Australië 

t huis behooren, zijn vooral gekenmerkt door hunnen 

stevigen, weimig afgeronden, nagenoeg kegelvormigen 

en _blaauwachtigen snavel, met vrije zijdelingsche 

neusgaten: door hunne puutige vleugels, en hunnen 

tamelijk korten, aan het einde regten staart. Hun 

vederkleed is veelal erijsachtig, bruin of zwart, met 

wit of roodbruin afgewisseld. De meesten hebben de 

grootte van een leeuwerik. Er zijn ruim 12 soorten 

van dit geslacht bekend. Zij houden zich op boomen 

op, zetten zich, dikwijls gezellig naast elkaar, op 

doode takken, vliegen zeer snel en behendig, en 

kruisen dikwijls, gelijk onze zwaluwen. langs de 

oppervlakte van het water: zij voeden zich met 

insekten, die zij veelal in de vluet vangen, plaatsen hun 

schotelvormig, uit fijne plantenwortels vervaardigd 

nest op _ boomen, en _ houden zich gaarne in de 

vabijheid der menschelijke woningen op. Door het 

een en ander doen zij, als het ware, aan de zwaluwen 
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denken, en zij worden derhalve ook door de Engelschen 

in Australië »Wood-swallows” genoemd. 

De grootste soort. Artamus monachus, wordt op 

Celebes aangetroffen. Zij evenaart in grootte nagenoeg 

een spreeuw, heeft den kop en hals grijsbruin, de 

vleugels en den staart erijsachtig zwart en de overige 

deelen wit. — De gewone soort van Java, Artamus 

leucogaster, heeft de grootte van een leeuwerik. — 

De kleinste. Artamnus minor, bewoont Australië. — 

De gemeenste soort in dit werelddeel en in Tasmanië, 

Artamus sordidus, is merkwaardie door hare zonderlinge 

wvewoonte van zich bij honderden te vereenigen, en als 

een zwerm bijen, aan eenen dooden tak te hangen, 

maar zoo dat slechts de bovensten den tak om vatten. 

terwijl al de overigen elkander vasthouden. 

DE PESTVOGELS. AMPELIS. 

Er zijn slechts een drietal soorten van dit geslacht 

bekend. Zij houden zich in de koude streken van 

het Noordelijk halfrond op, hebben de grootte van 

een leeuwerik of musch, zeer zachte vederen met 

teere, maar aan het einde der slag- en staartpennen 

levendige kleuren, eenen grooten, van eene 

voorzienen kop, eenen korten, eenigzins afgeplatten. 

maar dikken bek, korte, maar stevige pooten, eenen 

korten, vierkanten staart en puntige vleugels. 

Zij voeden zich met insekten, die zij op de wijze der 

vliegenvangers vangen, eten, zoodra deze ontbreken, 

beziën, hebben een eenvoudig en zacht, maar 

wmneenaam stemgeluid, broeden in het hooge noorden. 

maken hun fraai nest op boomen, zwerven in den 

winter, tot kleine troepen vereenied in het rond, 

en zijn niet schuw. 

Onze gewone Pestvogel, Ampelis garrulus, heeft de 

pooten en den bek zwart. De hoofdkleur van zijn 

vederkleed is een zacht, maar fraai roodachtie 

bruingrijs, maar het einde der zwarte staartpennen 

is geel, dat der slagpennen van de tweede orde wit, 

en beide zijn van puntige, hoornachtige en hooeroode 

aanhangsels voorzien. De pestvogel bewoont de koude 

streken van Noord-Amerika, Europa en Azië. In ons 

werelddeel broedt hij slechts in Noordelijk Scandinavië. 

Hij plaatst zijn tamelijk groot, komvormig en zeer 

{raal lage takken van vervaardied nest op de 

sparreboomen, en verberet het in dier voege, dat 

het slechts zeer moeielijk te vinden is. Het bevat 

»_eyjeren, welker kleur eenigzins aan die der eijeren 

van onzen gewonen vliegenvanger doet denken. In het 

najaar zwerft hij, tot kleine troepen vereenied, mm het 

rond, en begeeft zich in sommige winters, waarschijnlijk 

uit gebrek aan voedsel, naar Midden-Europa, waar 

zijne zeldzame komst, vroeger voor eene voorspelling 

der pest gehouden, aanleidine eaf tot den naam van 

pestvogel. — ene kleinere soort, Ampelis Carolinensis 

of »eedrorum”’, broedt miet slechts op sparreboomen, 

maar zelfs in tuinen op vruchtboomen. Zij plaatst 

kuif 

aldaar haar groot nest op eene hoogte van 10 tot 

3 tot 4 

blaauwachtig witte, met zwartachtige vlekjes versierde 

12 voet van den grond, en het bevat 

eijeren. De jongen worden met insekten en dezer 

Deze 

eens in het jaar, in Canada en de Noordelijke 

maskers groot gebragt. soort broedt slechts 

Vereenigde Staten, strekt echter hare verhuizing, in 

het koude jaargetijde, Zuidelijk tot Mexico uit. — Bij de 

derde soort, dmpelis phoenicoplerns. die Japan bewoont, 

zijn de groote vleugeldekvederen en de slagpennen 

orde aan het einde rood, en de van de tweede 

hoornachtige aanhangsels ontbreken geheel en al. 

Ampelis phoenicopterns, 

DE HAPVOGELS. EURYLAIMUS. 

Men vat onder dezen naam een klein getal, veelal 

zeer fraai gekleurde Oost-Indische vogels zamen, 

die _ voornamelijk gekenmerkt zijn door hunnen 

buitengewoon dikken en breeden snavel, en doordien 

hun buiten- en middelvinger tot aan het tweede 

hid vereenigd zijn. Hun kop is groot, de bovensnavel 

aan de punt gekromd, en de staart middelmatig of 

zelfs trapsgewijze verlengd. Im grootte evenaren 

sonumigen een spreeuw, anderen slechts een musch. 

Zij houden zich op boomen op, beminnen de 

nabijheid van het water, en bevestigen hun groot 

nest aan boven het water hangende boomtakken. 

Deze vogels zouden, levend aangevoerd, een bijzonder 

sieraad van onze dierentuinen uitmaken. 

De erootste soort, Eurylaimus Sumatranus of veorydon”, 

wordt op Sumatra en Borneo aangetroffen en is 

merkwaardig om haren buitengewoon breeden, dikken 

en aanmerkelijk gekromden bovensnavel met Svormige 

zijvranden. De hoofdkleur van haar vederkleed is zwart: 

maar men ontwaart op de keel een groot lederkleurig 

sehild: eene vlek op de vleugels en een dwarse band 

over den staart zijn wit, de vederen van den middelrug 

gedeeltelijk geelrood, de bek en de naakte kring om 

de oogen karmijnrood. 



Eurylaimus Sumalranus. 

Eurylaitmus _ macrorhynehus _ of »nasutus”. van 

Achter-Indië, Sumatra en Borneo, is op de onderdeelen 

purperrood, en op de bovendeelen, de kin en een 

band over den krop zwart: maar de schouders zijn 

bek is blaauw. wit en de Deze vogel plaatst zijn 

groot nest op eenen over het water hangenden 

boomtak; het is uit bladeren, vezels en worteltjes 

van planten vervaardigd, heeft de gedaante van een 

afgeplatten kogel en eene zijdelingsche opening, tot 

ingang dienende. — Bij de gewone soort van de 

Molukken. 

of _»Horstieldit’. is het 

Sunda-eilanden en Eurylaimus Jacaniens 

vederkleed _ grijsachtig 

purperkleurieg, met eenen doukeren band over den 

krop; terwijl de rug en vleugels zwart met gele 

vlekken zijn. Zij houdt zich aan de oevers van 

rivieren en meren, of bij moerassige plaatsen van 

het bosch op, voedt zich met msekten en wormen. en 

bevestigt haar groot nest aan eenen boven het water 

hangenden tak. — Eene kleinere soort, Kurylaimus 

ochromelas of peucullatus”, van Sumatra, heeft den kop 

en hals, behalve eenen witten ring om den hals. 

zwart, en de onderdeelen rosékleurig. — Bij Zurylaimus 

Dalhousiae of _»psittacinus” is de staart trapsgewijze 

verlengd en even lane als het overige hiechaam. De 

fraaije groene hoofdkleur van het vederkleed gaat op 

den staart in blaauw over; men ontwaart op den 

zwarten bovenkop eene blaauwe kruinvlek, en de keel, 

gelijk eene vlek achter het oog, is citroengeel. Deze 

prachtige vogel werd op het vasteland van Indië en 

op Sumatra waargenomen. 
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DE CALYPTOMENA'S. CALYPTOMENA. 

De soort, op welke dit geslacht gegrond is, wordt 

Calyplomena viridis genoemd. Zij bewoont Sumatra 

en Borneo. Het is een zeer fraaije vogel, die door 

zijnen zeer korten staart, als ook door de eeniezins 

verlengde en diete vederen van het voorhoofd aan de 

Wereld Zijn 

suavel is sterk afgeplat. Hij bereikt eenen halven 

rotshanen der Nieuwe doet denken. 

voet lengte. Zijn vederkleed is prachtig smaragderoen : 

maar hij heeft voor het oog en achter de wangen 

eene zwarte vlek, en op elken vleugel 2 zwarte 

dwarsbanden. Deze vogel houdt zich in het woud. 

op de toppen der boomen op. Men zeet, dat zijn 

voedsel in beziën en andere vruchten bestaat. 

DE VLIEGENVOGELS VAN AMERIKA. 

De vliegenvogels van Amerika stemmen. in het 

algemeen, door hun voorkomen en noe meer door 

hunne levenswijze met de vliegenvogels der Oude 

Wereld overeen: zij onderscheiden zich intusschen 

van deze, doordien de eerste van hunne 10 eroote 

slagpennen veel langer en somtijds, even als eenige der 

volgenden, tegen hare punt zeer versmald is. Zij bieden 

voor het overige onderling veelvuldige afwijkingen 

aan, en zijn buitengewoon talrijk aan soorten. De 

meesten voeden zich met insekten, en hebben tamelijk 

eenvoudige, op de onderdeelen veelal geel- of witachtige 

tinten; maar bij velen is er, gelijk bij onze 

goudhaantjes, lanes het midden van de kruin, eene 

hooggele of roode, in de rust van den vogel verborgene, 

overlangsche streep aanwezig. Men vat deze vogels 

meestal onder den algemeenen naam van TYRANNUS 

zamen. 

Vele 

of slechts 

soorten hebben eenen aan liet einde regten 

weinig ingesneden staart, eenen bek 

overeenkomende met dien van onze vlieeen vangers, en 

nagenoeg gelijke zeden. — Eene in Noord-Amerika 

bekende soort is de algemeen pKine-bird”’ of 

> Field-martin” der Anelo-Amerikanen, Zyrannus 

Zij is 
op de bovendeelen donkergraauw. op de onderdeelen 

utrepidus. nagenoeg twee derden voet lang, 

wit, en heeft, gelijk onze goudhaantjes, eene vuurgele 

kruinstreep. Deze vogel is beroemd wegens zijne 

koenheid, en het gezag, hetwelk hij, maar slechts 

gedurende den tijd der voortplanting, over alle andere 

vogels uitoefent. Hij valt in dezen tijd, elken vogel, 

die zijne nestelplaats nadert, aan, om hem te verjagen. 

zelfs en _ontziet den arend niet, op wiens rug hij, 

zonder eenige vrees te toonen, springt. Hij voedt 

zich met allerlei vliegende insekten, vooral bijen, die 

beloert 

Men 

hij, op eenen hoogen dorre tak zittende, 

en in de vluet vangt. Zijne stem is schel, 



eenvoudig nest op 

het bevat 

gevlekte 

vindt zijn komvormig. tamelijk 

lace. horizontale takken der boomen. en 

D_witachtige, met bruin eu purperrood 

eijeren. Deze vogel brengt het koude jaargetijde in 

meer zuidelijk gelegene streken door. — De gewone 

soort van Guvana en Brazilië, Zyrannus melancholiens 

ook »erudelis” en »despotes” genoemd, oefent bij 

zijn broedplaats eene niet minder groote dwingelandij 

uit dan voornoemde Noord-Amerikaansche soort. 

Bij sommige soorten is de staart veel langer dan 

het overige ligchaam, en buitengewoon diep gevorkt. 

Men heeft haar den bijzonderen naam van »Milvulus” 

gegeven. — Eene dezer, Tyrannus saranna, is meer 

dar een voet lang, waarvan intusschen de staart 

twee derden inneemt, Zij bewoont Cayenne tot 

Mexico, en voedt zich, behalve met insekten, ook 

met beziën. — Eene andere soort, Zyranaus forficatus, 

komt in Mexico en het warme en gematigde Westelijke 

Noord-Amerika voor. — Im Brazilië en Paraguay 

treft men den erooteren Zyranuus yetapa aan, die 

wegens zijnen diep gevorkten staart door de 

mboorlingen genoemd _ wordt, hetgeen 

taal Hij houdt zich 

gaarne in de nabijheid van het water op, en vangt 

pyetapa” 

in hunue »schaar” beteekent. 

zijnen buit niet slechts in de vlugt, maar zoekt dien 

zelfs op den gerond op, in dit geval het ook met 

wormen voor lief nemende. 

Eenige groote soorten hebben een buitengewoon 

outwikkelden snavel. Bij eene dezer, Zyrannus pitangua. 

valt hij door zijne breedte im het oog. De hoofdkleur 

der bovendeelen is een vuil olijf brum, die der 

onderdeelen een helder citroengeel. Deze voeel wordt 

menievuldie in de meeste heete gedeelten van 

Zuid-Amerika aangetroffen. Hij houdt zich lanes de 

boschkanten, en zelfs op weilanden of bij de woningen 

op ; is levendig van aard, maar onrustig en strijdzuchtie: 

zet zich dikwijls op lage takken of zelfs op steenen: 

insekten. en verslindt zelfs 

heeft 

heldere stem, en plaatst zijn groot, bolvormie en 

voedt zich met allerlei 

stukjes vleesch, gelijk de klaauwieren; eene 

van eene kleine, ronde opening voorzien nest op 

middelmatig groote boomen. Het bevat 4% blaauwachtige, 

met paars en zwart gestipte eieren. — Bij eene andere 

soort uit voornoemde streken, Zyrannus sulphuratus, 

die een weinig grooter is en nagenoeg eene gelijke 

kleurverdeeling aanbiedt, is de bek daarentegen naar 

voren zijdelings zamengedrukt en in eene hoekige 

punt _uitloopende, waardoor zij aan de klaauwieren 

doet denken. Zij bewoont het woud. eet, behalve ij 

insekten, ook hagedissen en zelfs visschen, en loert 

dikwijls op haren buit, terwijl zij zich, gelijk de 

torenvalken, door herhaalde _wiekslagen op ééne 

plaats in de lucht staande houdt, en alsdan er op 

nederstort. — Fene kleinere soort uit diezelfde landen. 

Pyrannus audar, heeft alle vederen van lichte randen 

en eene groote, donkere, overlangsche vlek voorzien. 

Sommige soorten door de zijn gekenmerkt 

eigenaardige gedaante van haren staart. — Bij eene 

dezer, Tyranuus tricolor, gewoonlijk »Alecturus” 

genoemd, is de staart kort en dakvormig, en daar 

hij door het vogeltje opgerigt gedragen wordt, zoo 

doet het, door het een en ander, aan een haantje 

denken. Zij wordt in Brazilië en Paraguay aangetroffen, 

houdt zieh diet bij den grond, in de nabijheid van 

het water op„ en voedt zich met insekten. 

Bij eenige Zuid-Amerikaausche soorten, Fru vrcora 

genoemd, is de bek smal, ofschoon veelal afgeplat. 

Zij zijn hooger op de pooten dan gewoonlijk, houden 

zich langs den boschkant op, vliegen snel, zetten 

zich op boomen en struiken, maar gaan haren buit 

gemeenlijk op den grond vangen. — Hiertoe behoort 

Hluvieola Dominieana, die de erootte van een leeuwerik 

heeft en wit is, met de vleugels en den staart zwart. 

In het heete Amerika treft men eenige, hetzij door 

den vorm van haren snavel, hetzij door andere 

bijzonderheden, merkwaardige soorten aan; zij hebben 

eenen korten staart. — Eene dezer, Megalophus regius, 

verdient opmerking wegens hare groote, met fraaije 

kleuren versierde kuif, die als een uitgebreide waaijer 

dwars over het voorhoofd geplaatst is. — Bij anderen, 

b.v. bij PlatyrAynehus eaneroma, is de bek buitengewoon 

breed en kort; bij nog anderen b.v. bij Zodirostrum 

cinereum en melanocephalum, is de snavel lane, maar 

smal, ofschoon in zijn geheel verloop ragenoee van 

gelijke breedte, en de buiten- en middelteen zijn 

tot aan het tweede lid vereenied. 

DE COTDNGAMS (COMEN GAS 

De cotinga’s zijn tot het heete Amerika beperkt. 

Hun staart is veelal reet aan 

van middelmatige lengte, De vleugels zijn middelmatig. 

De bek is van achteren breed, en de mondopening 

wijd. Huune korte voetwortels zijn van achteren met 

eene naakte huid of schubjes bekleed. Velen hebben 

fraaiye kleuren. Sommigen bereiken de grootte van 

een kraai, terwijl anderen zeer klein blijven, Zij 

houden zieh in bosschen op. en voeden zich 

erootendeels met beziën of andere vruchten. 

Men 

hoofdeeslachten. 

kan deze familie brengen onder de volwende 

DE EIGENLIJKE COTINGA'S. 

De eigenlijke cotinga's zijn vogels die in grootte 

een spreeuw of lijster evenaren en wier volkomen 

vederkleed met zeer fraaije kleuren versierd is. De 

vederen dezer vogels worden in Zuid-Amerika tot 

allerlei sieraden verwerkt. en nemen, aan groote hitte 

blootgesteld, dikwijls andere kleuren aan. 

Eene der _ gemeenste soorten in Guyana is 

het einde. kort of 

LEN 



ed baka 

Colinga coelestis, vroeger »Ampelis cotinga”’ genoemd. 

Het oude mannetje is op de onderdeelen purperkleurie, 

op de bovendeelen ultramarijnblaauw, en heeft zwarte 

slag- en staartpennen. De kleuren der wijfjes en 

jonge vogels zijn eenvoudig, gelijk bij onze jonge 

spreeuwen. — Bij Colinga coerulea, van Brazilië, zijn 

de borst licht 

Deze vogel is miet schuw, zwerft na 

de bovendeelen en een gordel over 

kobaltblaauw. 

den broedtijd in het rond, en voedt zich met vruchten — 

Bij Cotinga Cayana, van Cayenne, is slechts de keel 

tot aan den krop purperkleurig, de vleugels en staart 

zijn groenachtig zwart en de overige deelen elanzig 

witachtie eroenblaauw. Colinga Pompadura, van Guyana, 

die purperkleurig is met gedeeltelijk witte vleugels, 

heeft sabelvormie verlengde en harde schoudervederen. 

de 

lamellipennis, van Columbië, die echter meer zwart 

Laatstgenoemd kenmerk vertoont ook Colinga 

purperkleurig is en, behalve de vleugels, ook den 

staart wit heeft. — Ootinga atripurpurea, van Brazilie 

en Columbië, zonder verlengde schouderveders, maar 

overigens op Cot. Pompadura gelijkende, voedt zich met 

roode kleur zich beziën of andere 

aan het vet en alle ingewanden van den buik mededeelt. 

vruchten, wier 

Zij houdt zich in bosschen op, en haar stemgeluid 

heeft overeenkomst met het miaauwen der katten. — 

Cotinga aureipectus, van Columbië en Peru, is groen, 

hetgeen echter op de keel en den krop van het 

manmetje door een groot citroengeel schild afgebroken 

is. — Colinga rubrierista is grijs, de vleugels, staart 

en kop zijn daarentegen zwart, en de bovenkop is 

van eene zwartpurperkleurige kuif voorzien. 

DE AVERANO'S. CHASMORHYNCHUS. 

De -averano’s hebben den 

naakt 
kop plat, gedeeltelijk 

Hun 

snavel is van achteren breed. De luchtpijp loopt naar 

of van allerlei aanhangsels voorzien. 

achteren naauwer toe, en is aan het einde tot twee 

kogelvormige „zakken verwijd. Men treft deze vogels 

in de bosschen aan. Zij voeden zich voornamelijk 

met beziën, en hun stemgeluid is helder zeer en 

ver klinkend. Hun vederkleed vertoont veelal zeer 

eenvoudige kleuren. 

Eene der meest bekende soorten, Crasmorkhyuchus 

heeft wortel van den bovensnavel carunenlatus. den 

voorzien van een lang, week, met vederen bekleed 

en _steelvormig aanhangsel. Bij dezen vogel, die in 

Brazilië leeft en de grootte van een zwaren lijster 

heeft, is het mannetje geheel wit, het wijfje grijsachtig 

van kleur. — Bij Chasmorhynchus variegatus is de keel 

naakt en bij het mannetje van talrijke, wormvormige 

hwidaanhangsels voorzien. Het vederkleed is wit, met 

zwarte vleugels en een bruinen kop; maar bij het 

wijfje op de bovendeelen donkerbruin, op de onderdeelen 

grijsachtig wit. De Portugezen in Brazilië noemen 

deze soort »Ave de verano”, hetgeen »zomervogel” 

> Averano”’ ontleend beteekent en waarvan de naam 

| is. — Eene andere soort, Chasmorhynehus albus, wordt 

‚im Brazilië wegens haar stemgeluid »Ferreiro”, 

hetgeen »smid” beteekent, genoemd. Dit geluid bestaat 

slechts uit eenen toon, die enkel witgestooten en 

gerekt, op den klank van eene heldere klok gelijkt, 

terwijl_hij. achtereenvolgens en spoedig herhaald. 

aan het kloppen met den hamer op een aanbeeld 

| doet denken. Bij dezen vogel is de keel tot aan de 

‚ wangen naakt. Het vederkleed van het mannetje is 

| wit, dat van het wijfje op de bovendeelen eroen, 

op de onderdeelen geelachtie. 

Eene andere soort, de bruine Averano, Chasmorhynehus 

tricaruneulatus, wordt in Costa Rica aangetroffen. Zij 

heeft de 

drie weeke, draadvormige aanhangsels aan den kop. 

te 

snavel, en een aan elken mondhoek. De kop, hals 

nagenoeg grootte van een kerkkouw en 

weten, een van boven aan den wortel van den 

‚en krop zijn wit, de overige deelen van het vederkleed 

hecht roodbruin. 

De bruine Averano. Chasmorhynehus triearuneutalus. 

In Brazilië treft soort. 

Chasmorkhyuehus foelidus of »nudus”’, ook »Gymnoderes” 

en _Guvana men eene 

L_ genaamd, aan, die de grootte van eene duif heeft en 

Laan dezen vogel ook door zijn voorkomen eeniezins 

doet denken. De oogkring en zijden van den hals 

zijn geheel maakt, en de vederen van den kop 

kort en fluweelachtig. Hij heeft een zwart vederkleed. 

met erootendeels lichtgrijze vleugels. 

DE KRAAI-COTINGA'S. CORACINA. 

De kraai-cotinga’s sluiten zich aan de averano's 

aan; maar hun snavel is langer, dat is te zeggen, 

van gelijke lengte met den kop: zij hebben groote, 

eironde neusgaten; de vleugels zijn langer en de 

staart is breed. 

Bij sommige soorten zijn het voorhoofd en de 

neuseaten met korte, schubachtige vederen diet bedekt. 

De meest bekende soort, Coracina scutatla, heeft 

naeenoees de grootte van een kraai, en is zwart, 

met een groot vuurrood schild aan den voorhals, 



Haar krop is zeer ruim; zij voedt zich met beziën 

en andere vruchten, is traag en stil van aard, heeft 

een diep en brommend stemgeluid, nestelt op boomen 

en leet 2 eijeren. 

Andere soorten, CEPHALOPTERA genoemd, zijn op 

eene geheel eigenaardige wijze gekenmerkt. De 

vederen van haren bovenkop zijn namelijk verlengd 

wortel met witte en 

met 

overhangende vlaggen, zoodat de op deze wijze 

en reet opstaande, aan den 

orootendeels kale schachten, naar het eimde 

gevormde kuif aan een uitgespannen zonnescherm 

doet denken. Buitendien is de huid aan den krop, 
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bij de volwassene mannetjes, tot een groot, diet met 

vederen bekleed aanhangsel verlengd. Deze vogels 

hebben een zwart vederkleed met egroenblaauwen 

weerschijn. De gewone soort, Cephaloptera ornata. 

evenaart in grootte een kraai; zij bewoont de oostelijke 

helline der Cordilleren van Peru, en komt ook lanes 

de bovenhelft van den Maranon voor. Zij voedt zich 

met vruchten en torren, en heeft een zeer zwaar 

stemgeluid, hetgeen met het loeijen van eene koe 

kan worden vergeleken. Zij maakt haar eenvoudig 

uest van takjes op de toppen van boomen, en leet 

2 eijeren. 

De Cephaloptera ornata. 

Eene andere soort dezer vogels, Coracina calra, ook 

>» Gymmoecephalus” genoemd, heeft den kop erootendeels 

naakt. Zij is 

bruingeel van kleur. maar de vleugels en staart zijn 

veel grooter dan een kerkkouw, en 

zwart. Zij bewoont de bosschen der lace streken 

van Guvana en Noordelijk Brazilië, en wordt door 

de _ Franschen van »Oiseau Cavenne mon père” 

genoemd. De reizigers vergelijken haar stemgeluid 

met het loeijen van een kalf. 

Bij eenige soorten, QUERULA genoemd, heeft de 

breede bek gezwollen zijranden, en de eenigzins 

verlengde vederen van de keel en den krop Zijn 

zijdeachtig. Kene dezer, Querula militaris, evenaart in 

grootte een kerkkouw, en haar vederkleed is, gelijk de 

bek, purperrood, met bruine slag- en staartpennen. 

Zij houdt 

echter een zeldzame vogel. — Querula rubricollis, dic 

zich in de bosschen van Guvana op, is 

de grootte van eem zanglijster heeft, en eveneens 

Guvana bewoont. is geheel zwart, met cen groot, 

purperrood keelschald. Zij wordt, naar haar stemgeluid, 

im Cavenue »Pio-ho” genoemd. 

DEB SANRIEST SINGER AAE 

De psaris, door Buffon »Beécardes” genoemd, zijn 

vogels uit het heete Amerika, wier erootte tusschen 

die van eene koolmees en een spreeuw afwisselt, 

en wier vederkleed veelal wit en zwart of bruin is. 

Hun bek is stevie, korter dan de kop, van boven 

afgerond, reet, aan het einde haakvormig, en somtijds 

rood van kleur. Zij hebben ronde, gedeeltelijk vrije 

neusgaten. Hun kop is groot, de vleugels zijn puntig, 

en de tweede slaepen is bij de volwassen mannetjes 

klein: de staart is middelmatig of tamelijk kort. Hunne 

vluet is schielijk en Zij voeden zich met insekten. 

Eene der grootste soorten, Tityra semifasciata of 

Mexico. Haar 

buitenhelft der 

»personata”, bewoont vederkleed is 

witgrijs, maar de vleugels, de 
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achterhelft van den staart en het geziet zijn zwart. 

De huid om het oog is kaal, de snavel van voren 

zwart en van achteren rood. — Zityra Cayana, van 

vaarde Guvana, gelijkt eenigzins op de voorge soort, 

maar haar kop is tot over de nek en kin zwart. 

DE BIUPIRIAES BIEPIR A. 

Deze vogels uit het heete Amerika zijn voornamelijk 

gekenmerkt doordien hun van achteren breede bek 

naar voren zijdelings zamengedrukt is, en tot over de 

neusgaten door de vederen van het voorhoofd 

overdekt wordt. Hun staart is veelal kort, de 

buiten- en middelteen zijn grootendeels zamengegroeid, 

en de mannetjes hebben het volkomen vederkleed 

met versierd. _ Deze vogels eten fraaije kleuren 

vooral vruchten, en schijnen slechts een klein getal 

eijeren te leggen. 

De meeste soorten zijn klein van gestalte. Men 

treft haar in de bosschen aan, en na den broedtijd 

zwerven zij, tot kleine familiën vereenied, in het 

rond. Zij houden zich veel op de lage takken van 

boomen en struiken op, waar men haar ziet in het 

rond huppelen, ten einde haar voedsel te zoeken, 

hetgeen in insekten en beziën bestaat. Zij vliegen 

snel, maar slechts tot op korte afstanden, schijnen 

geenen eigenlijken zang te hebben, maken een 

eenvoudig nest en leegen telkens slechts 2 eijeren. 

Deze vogels dragen ook den naam van »Manacus”, 

die afgeleid is van het woord »manneken”, hetgeen 

in Suriname aan sommige soorten de Hollanders 

gegeven hebben, wier keelvederen verlengd en los 

zijn gelijk zijden draadjes. De meest bekende dezer 

soorten is Pipra manacus, van Suriname. Zij heeft 

de grootte van een pimpel, maar haar staart is veel 

korter. In het volkomen kleed van het oude mannetje 

zijn de bovenkop, de vleugels en de staart zwart, 

de hals, de wangen, de keel en de krop wit, de 

borst en buik grijsachtig. De Portugezen van Brazilië 

noemen dezen klemmen vogel, wegens zijnen witten 

baard, »mono” (monnik). Zijne stem doet aan het 

geluid denken, hetgeen voortgebragt wordt bij het 

kraken van een hazelnoot; het wordt gevolgd door 

een _snorrend geluid, en besloten door een lagen 

de 

fraaije kleuren voeren wij de volgende aan. Pipra 

brommenden _ toon. Onder soorten _ met 

erythrocephala, uit Brazilië en Guyana, is klein en 

zwart met eenen roodgelen kop: Pipra cyaneocaptlla, 

van Brazilië, zwart met eenen blaauwen bovenkop; 

Pipra aureola, van Guvana, zwart, maar de kop, 

hals en borst zijn hoogrood en de keel is hooggeel. — 

De erootere Pipra pareola, van Guyana en Brazilië, 

is zwart, maar de mantel is witachtig blaauw en de 

kruim hoogrood.— Pipra caudata, van Brazilië, heeft 

het middelste paar staartpennen een weinig verlengd 

en puntig. Zij heeft de grootte van een koolmees. 

Het onde mannetje is witachtig blaauw; maar de 

kruin is vuurrood en de overige kop, de vleugels 

en staart zijn zwart, Het vederkleed van het wijfje 

is eenkleurig vuilgroen. Zij plaatst haar eenvoudig 

nest tusschen een gevorkten tak van eenen lagen 

boom, en leet 2 groote, dikke, licht grijsgele, met 

bruin gevlekte eieren. — Bij Pipra filicauda loopen 

de schachten der staartpennen in verlengde. vrije. 

afwaarts omgekruide draden uit. — Pipra galeala 

of »Hilari’, van Brazilië, is gekenmerkt doordien de 

verlengde vederen van het voorhoofd boven den bek 

eene soort van helmachtiee kuif vormen. 

Bij 
teenen slechts tot aan het tweede lid zamengeeroeid. 

eenige soorten, PIPITRES genaamd, zijn de 

en haar staart is trapsgewijze verlengd. Onder deze 

behoort Pipra pileata, van Peru. 

Bij 
genoemd, is 

eenige _grootere _ soorten, PHOENICOCERCUS 

de voetwortel van achteren met lijn 

dons bedekt. Eene dezer, Pipra carnifer, van Guvanu 

en Brazilië, heeft de grootte van een spreeuw, en de 

vederen van den bovenkop eenigzins verlengd. en 

van harde losse draden voorzien. Haar vederkleed is 

lieht 

vleugels zijn purperachtig donkerbruin. 

Men 

soorten 

bloedrood: de wangen, keel, hals, mautel en 

noemt ROTSHANEN, RUPICOLA, eenige groote 

van —_ pipra’s, wier vederen van den 

geheelen bovenkop verlengd zijn, en eene overlangsche, 

zamengedrukte, opgerigte waaijerachtige kuif vormen. 

De gewone Rotshaan, Rupicola crocea, Is een vogel 

van omstreeks 10 oude duim lengte, met eenen 

korten staart en stevige pooten, die, gelijk de 

bek, geelachtig van kleur zijn. De slagpennen der 

derde orde hebben aan hare buitenvlag losse en 

zeer verlengde draden, en de boven-dekvederen van 

den staart loopen buitengewoon breed uit en zijn 

aan haar einde als afgehakt. De hoofdkleur van het 

vederkleed is rood-oranje; de slag- en staartpennen 

zijn bruin met witachtige zoomen. Het wijfje is 

donkerbruin van kleur. Deze zonderlinge vogel wordt 

in Guyana aangetroffen. Hij houdt zich op rotsen 

op. verbergt zich in rotsspleten, waar hij ook zijn 

eenvoudie nest maakt, hetwelk twee roodachtig witte 

eijeren bevat. Zijne stem bestaat uit den helderen 

en gerekten klank »keh”. Hij wordt somtijds getemd 

met de kippen gehouden. Deze vogels hebben de 

zonderlinge gewoonte zich van tijd tot tijd op groote 

rotsplaten te verzamelen, zich, mannetjes en wijfjes. 

door elkander, in de rondte te zetten, om eene soort 

van dans te aanschouwen, welken de mannetjes, telkens 

één alleen, uitvoeren. Deze dans bestaat in huppelen, 

springen en allerlei sierlijke bewegingen, en gaat van 

het op- en-nederbuigen van de vleugels en den 

waaijervormig uitgebreiden staart vergezeld. — Eene 

andere soort, Rupicola Peruviana, van Peru, heeft eenen 

tot het 

beperkt. Zij is vuurrood van kleur, de staart en 

langeren staart en de kuif is voorhoofd 

vleugels zijn zwart, maar de laatste kleine slagpennen 

zijn grijs. 



De Rotshaan. Peupicola crocea. 

DE KEMAUN/IERMOGEES: 

EARN eN RSE 

De klaauwiervogels doen door hunnen stevigen, van 

voren haakvormigen snavel, zoo als ook door hunne 

zeden, eeniezins aan de roofvogels denken. De bek 

is bovendien aan weerszijde van eene inkerving en 

een hoekig uitsteeksel voorzien. Hunne vleugels zijn 

een weinig afgerond, kort of van middelmatige lengte, 

de pooten middelmatig, maar tamelijk stevie; de staart 

is veelal even lane of zelfs langer dan het overig 

ligchaam en afgerond, en de kop groot. Zij zijn koen, 

moordzuchtig en eten onbegrijpelijk veel en gedurig. 

Lun voedsel bestaat in allerlei insekten; de erootere 

soorten vangen ook muizen, spitsmuizen of zelfs 

vogels, en velen hebben de gewoonte, hunnen buit, 

alvorens dien te gebruiken, aan doornen te hechten 

of tusschen Hunne takjes te klemmen. vlugt is 

golvend en miet snel; hun stemgeluid is heesch en 

ver klinkend; maar de mannetjes van verscheidene 

soorten laten in den paartijd eenen aangenamen zang 

hooren, die echter veelal uit de klanken van den zang 

van andere vogels zamengesteld is. Zij houden zich 

in bosschen op, en plaatsen hun komvormig nest op 

boomen eu struiken; het bevat 3 tot 5 gevlekte 

eieren. Zij bewonen de Oude Wereld en Noord-Amerika. 

De groote Klaauwier, Lanius evcubitor, die Europa, 

een gedeelte van Azië en Noord-Afrika bewoont en 

ook in ons land, in de provincie Noord-Brabant, 

voorkomt, heeft den romp kleiner dan een spreeuw, 

maar den staart veel langer en sterk afgerond. Zijn 

wit, met grijs en zwart afgebroken vederkleed, zijne 

gestalte, het wippen met den staart doen eemigzins 

aan den ekster denken, en hij wordt derhalve ook 

»Klapekster” genoemd. Hij houdt zich veelal op hooge 

boomen, vooral sparreboomen op, nestelt ook daarop, 

heeft eenen zeer slechten zang, is schuw. zwerft in den 

winter in het rond of verhuist zelfs, rooft de eijeren 

en jonge vogels wt de nesten, en is beroemd wegens 

zijne onmisbaarheid bij de valkenvangst, weshalve 

hem de valkenieren den naam van »Handwerk’ 

geven. — In het zuidelijk Kuropa heeft men eene 

op onzen grooten klaauwier gelijkende soort, Larius 

meridionalis; zij heeft echter meer afgeronde vleugels; 

hare onderdeelen trekken in het roodachtige en zij 

verhuist niet. — In Zuid-Afrika en Abyssinië leeft 

eene soort, Laxnius collaris, wier kop, met uitzondering 

van de keel, tot over den mantel bruinzwart is. De 

voorouders der Hollandsche inwoners van de Kaap 

de Goede Hoop noemden dezen vogel, die tot in de 

tuinen der Kaapstad aangetroffen wordt, Fiskaal, 

omdat hij met zijne patienten even kort proces 

maakt als hun fiskaal deed, ofschoon deze, zoo als 

hun vogel-fiskaal, niet tevens de functiën van beul 

waarnam. Deze vogel is even moordzuchtig als 

de marters en andere diergelijke roofdieren. Hij 

vangt „zooveel insekten als hij vermag, hecht die 

ne ed erv» 
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achtereenvolgens aan doornen, en gaat, wanneer hij 

honger heeft, de lekkerste brokken weghalen, terwijl 

de overigen verdroogen of verrotten. — De gewone 

soort van ons werelddeel en ook van ons land is de 

graauwe Klaauwier, Lanins collurio. Hij is gekenmerkt 

door dat zijne bovendeelen grootendeels rosbruin zijn, 

ofschoon deze kleur op den bovenkop en nek door 

grijs vervangen wordt. | 

Bij eene reeks van Afrikaansche soorten, LANIARLUS | 

of MALACONOTUS genoemd, zijn de voetwortels een 

weinie langer dan gewoonlijk, en haar vederkleed 

prijkt veelal met zeer fraaije kleuren. Eene dezer, 

Lanius barbarus, van Senegambië en de Goudkust, 

heeft de onderdeelen hoogrood, den bovenkop diep | 

geel en de overige deelen zwart. Hare grootte houdt 

het midden tusschen onzen grooten en _graauwen 

klaauwier. — Laxius olivaceus heeft de grootte van 

onzen zwarten lijster, eenen langen, zeer stevige 

snavel, geeleroene bovendeelen, citroengele onderdeelen, 

grijze wangen en lichtgele vlekken op de vleugels. — 

Lanius gutturalis, van Congo en Natal, is steviger 

dan een leeuwerik, en heeft een fraaì zwartachtig 

groen vederkleed; maar de keel is van fmweelachtige, 

vuurroode vederen voorzien; het midden van de borst , 

en de onder-dekvederen van den staart zijn geelrood, | 

de staart zelf echter zwart. — De fraaiste en zeldzaamste | 

soort, Zaxius multicolor, komt van de Goudkust. Zij is 

kleiner dan onze groote klaauwier. De zijden van 

den kop tot achter den bovensnavel zijn zwart, het 

voorhoofd en eene streep boven elk oog wit, de | 

overige gedeelten van den bovenkop, de nek en mantel 

grijs, de achterrug, vleugels en staart geelgroen, het 

einde van den staart en de onderbuik geelrood, de 

overige onderdeelen hoogrood. 

Lanins multicolor. De prachtige Klaauwtier. 

Jij eenige groote Afrikaansche soorten is de staart 

buitengewoon verlengd, en zij worden meer in het 

bijzonder CORVINELLUS genoemd. — Eene dezer, Lanius 

corvinus, bewoont Senegambië. Haar vederkleed is 

roestkleurig en zij heeft eenen gelen bek, — Bij 

eene andere, Zautus cissoides of »melanoleucus”. 

van Kafferland afkomstig, overtreft de trapsgewijze 

verlengde staart het overige liechaam tweemaal in 

lengte, en de kleuren van haar vederkleed zijn wit 

en zwart. 

Bij eene zeldzame soort van de Goudkust, Zaxius 

caniceps, ook »sigmodus” genoemd, is de bek lane en, 

de 

bovendeelen zwart, op de onderdeelen witachtig, en 

gelijk de pooten, rood van kleur. Zij is op 

de bovenkop en teugels zijn parelgrijs. In erootte 

overtreft zij een leeuwerik. 

bij 

genoemd, zijn de vederen van den bovenkop kuifvormie 

Hiertoe 

Senegambië. 

sommige _ Afrikaansche soorten, _PRIONOPS 

verlened. behoort Zaxius _plumatus, van 

Deze vogel heeft de erootte van een 

De 

bovendeelen van zijn vederkleed zijn zwart; de kop, 

spreeuw, maar zijn staart is veel langer. 

hals, schouders en alle onderdeelen wit. De vederen 

het 

gerigt, en men ontwaart op de kruin eene naar 

van voorhoofd zijn verlengd en in de hoogte 

achteren hangende kuif. — bij eene andere soort, 

Lanius potiocephalns of »eristatus”, ontbreekt het wit 

op de schouders, en hare kuif is kort, kamvormig, 

naar voren gerigt en langs den bovenkop tot aan 

den wortel des snavels voortloopende. 

Andere Afrikaansche soorten hebben de stutvederen 

los, zacht en zeer aanmerkelijk verlengd. Hiertoe 

behoort Zaxius cubla, van Zuid-Afrika. Hij evenaart 

in grootte een leeuwerik, is zwart met witte 

onderdeelen en stuitvederen, voedt zich voornamelijk 

haalt de maskers der insekten van met rupsen, en 

onder de boomschors. — Eene andere soort, ZLanius 

Gambensis, heeft den bek steviger dan de cubla, en 

geen wit op de vleugels. De jonge voorwerpen van 

beide soorten hebben een bruingeel vederkleed. 

De hoogstzeldzame en zeer fraaije Lauius bicolor, 

heeft, 

van Madagaskar. Hij is op de bovendeelen glanzie 

die de grootte van een leeuwerik komt 

liehtblaauw, op de onderdeelen wit, terwijl de kin 

en teugels zwart zijn. 

In Australië treft men eenige soorten, FALCUNCULUS 

genoemd, aan, die door haar voorkomen, hare kleuren 

en levenswijze eenigzins aan de meezen doen denken. 

Haar bek is zeer stevie, kort, zamengedrukt en van 

eene groote haak voorzien; men ontwaart op het 

voorhoofd eene kleine kuif, en de staart is niet 

langer dan de romp. De gewone soort, Lanius 

frontatus, overtreft in grootte eene _musch. Hare 

onderdeelen zijn groenachtig geel. Men treft haar op 

boomen en struiken aan. Zij haalt de insekten, met 

welke zij zich voedt, van onder de boomschors. — 

De heeft 

onderdeelen wit. 

tweede _ soort, Lanius leucogaster, de 



WOS 

DE MAENE NO EE MENERSE 

PAR 

lachten der De familie der meesvogels bevat de ge 

meezen, boomklevers en goudhaantjes. 

Het zijn kleine vogels met losse, zachte vederen, 

eenen priem- of kegelvormigen bek, met 10 slagpennen 

der eerste orde, die zich met insekten en dezer 

maskers en eijeren, maar ook met zaden voeden, op 

boomen of im het riet leven, kruipende of hangende 

alle zijden der takken doorsnuffelen, veelal in boomholen 

nestelen, en over alle werelddeelen verspreid zijn. 

DIESTMAESENZIERNE B rASRNUES 

De meezen hebben een priemvormigen en zijdelings 

zamengedrukten, slechts bij uitzondering dikken en 

kegelvormigen bek, die aan zijnen wortel, gelijk de 

hooghggende neusgaten, met smalle vedertjes overdekt 

is; verder middelmatige, tamelijk afgeronde vleugels; 

voetwortels, die van voren met eene rij dwarse 

schilden en achter deze met een groot, doorloopend 

schild bekleed zijn; stevige en gekromde nagels en 

zeer losse, zachte vederen. Zij leggen een eroot aantal, 

veelal witte, met bruinrood gevlekte eijeren, zwerven 

in het koude jaargetijde in het rond, en worden in 

Europa, Afrika, Noord Amerika en Azië aangetroffen, 

terwijl In Australië eene afwijkende soort voorkomt. 

De eigenlijke meezen hebben eenen stevigen, regten 

snavel en eenen _middelmatigen, aan het einde 

ingesneden staart. — Elkeen kent de Koolmees, 

Parus major, de erootste soort van ons werelddeel, 

die, wegens hare aangename kleur, hare vlugheid en 

hare heldere lokstem veel in kooijen gehouden wordt, 

ofschoon zij, wreed van aard, hare zieke kameraden 

of andere met haar opgeslotene vogels dikwijls doodt, 

door hun de hersenpan open te pikken. Zij plaatst 

haar eenvoudig, maar zacht nest in boomholen, en 

leet 6 tot 12 eijeren. — De koolmees van Japan, 

Parus minor, is kleiner en bleeker van kleur dan de 

onze. — Die van Java, Parus cinereus of vatriceps”, 

is mede kleiner; zij heeft op de bovendeelen eene 

blaauwerijze, op de onderdeelen eene witte grondkleur, 

en voedt zieh voornamelijk met rupsen. — Die van 

Nepaul, Parus vanthogenys, heeft eene kuif, gele wangen 

en gele vlekken op de vleugels. — De Pimpel, Parus 

coeruleus, is door de blaauwe tinten van het vederkleed 

fraaijer dan eenige andere soort van ons werelddeel. — 

ene grootere, eveneens blaauw, maar lichter gekleurde 

soort, Parus eyaneus, komt van Siberië, en verdwaalt 

ofschoon somtijds, zeer zeldzaam, naar Oostelijk 

Europa. — De Kuifmees, Parus cristatus, die de 

sparrebosschen van Europa bewoont, heeft den 

bovenkop van eene tamelijk lange, puntige kuif 

voorzien, hetwelk ook het geval is met eene zeer 

Wollweberi 

genoemd. — In Japan komt eene soort, Parus varius, 

verwante _ soort van Mexico, Parus 

voor, die de onderdeelen en den mantel roestkleurie 

heeft. 

daarentegen zwart met witte vleugels. 

— Parus leucopterus, van Senegambië, is 

Bij de Buidelmees, Parus pendulinus, is de bek dun 

Deze kleine, 

roestbruin en wit gekleurde vogel wordt in het 

en de staart kort. zeer vooral met 

Zuid-Oostelijke Europa aangetroffen en is beroemd. 

wijl hij de eijeren niet, gelijk de eigenlijke meezen, 

in boomholen, maar in een aan takken of het riet 

hangend. buidelvormig nest leet. 

De Slaartmees, Parus caudatus, maakt eveneens eer 

vrij nest, maar het is bolvormig en tusschen de 

dikke takken van boomen, veelal bij den stam 

geplaatst. Deze soort wijkt ook af door haren 

zeer kleinen, maar tamelijk dikken bek en haren 

trapsgewijze verlengden staart, die aanmerkelijk 

langer is dan het overige ligchaam. — Op Java 

en in Mexico heeft men staartmeezen, wier ligchaam 

naauwelijks zoo groot is als dat van een goudhaantje. 

De Javaansche soort draagt den naam van Psallria 

exilis. 

dat 

eveneens eenen verlengden en wiegevormigen staart 

Bij ons Baardmannetje, Parus _biarmicus, 

heeft, is de bek langer en sterker gekromd dan bij 

de staartmeezen. Dit wegens zijne zachte, maar fraaije 

kleuren overal beminde vogeltje wordt slechts op 

sommige plaatsen, b.v. in Hongarije en aan de meren 

om Gouda aangetroffen; het houdt zich bij de met 

riet begroeide waterkanten op; nestelt aan hellingen 

in het gras of zelfs onder de daken der hutten van 

de houtschieters, en komt aan zijne broedplaatsen en 

zelfs op den trek veelal slechts in kleinen getale 

Voor. 

Eene groote gekuifde en voornamelijk door haren 

kegelvormigen bek afwijkende soort, Sp#enostoma 

cristatum, bewoont Australië, 

DE BOO MIKE EN ERIS SulsiA 

De boomklevers zijn meezen met eenen korten, een 

weinig afgeronden staart, en eenen tamelijk stevigen, 

regten, of zelfs een weinig opwaarts gerigten- bek, 

wiens gedaante eenigzins aan dien der spechten doet 

denken. Hunne bovendeelen zijn veelal blaauwgrijs, 

de onderdeelen wit of roestkleurig. Zij leven op 

boomen, klimmen, gelijk de spechten, maar naar alle 

ie 



mogelijke rigtingen, langs den stam en de takken; 

leggen hunne witte eijeren in boombholen, wier ineane 

zij gedeeltelijk diet kleven, en bewonen Europa. Azië, 

Australië en Noord-Amerika. 

De gewone Boomklever, Silla caesia, bewoont een 

groot gedeelte van Europa en komt ook in onze 

grensprovinciën voor. Hij heeft een luid en fluitend 

stemgeluid, en heeft zijnen naam verkregen van zijne 

gewoonte, de opening der boomholen, waarin hij 

nestelt, behalve een naauwen ingang, met klei diet 

te kleven. Hij voedt zich met insekten en allerlei 

zaden. verduurt de gevangenschap jaren lang, en 

heeft, gelijk de muisvogels en sommige papegaaijen, 

de zonderlinge gewoonte, hangende en den kop naar 

beneden gerigt, te slapen. — Sitla formosa, van Nepaul, 

is de grootste en fraaiste soort. — Sitta Carolinensis. 

heeft de 

nestelt, behalve in boomholen. ook 

van Noord-Amerika, erootte van onzen 

boomklever, en 

onder de daken der woningen. — Eene soort van 

Java, Sitta frontalis of »velata”, heeft een op de 

bovendeelen zachtblaauw, op de onderdeelen rooderijs 

Silla 

de oogstreek naakt: de 

vederkleed en eenen _rooden bek. — Bij 

gymnopsis, van Java. is 

onderdeelen tot aan den achterbuik zijn wit, de 

overige deelen zwart, hetgeen echter op den rug. de 

vleugels en den staart door blaauw afgebroken is. 

De gebrilde Boomklever. Sitta gymnopsis. 

De soorten van Australië zijn klein, hebben den 

snavel een weinig naar boven gebogen, en haar 

vederkleed is veelal donkerbruin. met eenen rossen 

band over de vleugels, en met witte onderdeelen. 

West-Australië, 

die haar klein, bolvormig nest op boomtakken plaatst, 

Hiertoe behoort Sta pileata, van 
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en het uit stukjes boomschors vervaardiet. die met 

spinrag onderling en aan den tak bevestigd zijn. 

DE GOUDHAANTJES. REGULUS. 

De goudhaantjes zijn zeer kleine vogeltjes. die 

door hunnen fijnen bek aan de zangers doen 

denken, terwijl zij door hunne zachte vederen, hunne 

levenswijze, hun voedsel en andere bijzonderheden 

met de meezen overeenstemmen. Zij zijn intusschen 

fijner van maaksel: hun voetwortel is van voren door 

een geheel schild bekleed; zij hebben eene fijne stem. 

zijn op de bovendeelen veelal groenachtig, en de 

eenigzins verlengde kopvederen zijn meest, op het 

midden van de kruin, fraai rood, geelrood of geel. 

Zij worden in het Noordelijk halfrond aangetroffen, 

komen echter in de Nieuwe Wereld tot in Zuid-Amerika 

Velen 

bolvormie, maar van boven van een ingane voorzien, 

voor. maken een tamelijk fraai, nagenoeg 

half hangend nest op boomen, en de eijeren zijn talrijk 

en doen ook door hunne kleuren aan die der meezen 

denken. 

Het gewone Goudhaantje, Regulus eristatus, is met 

den winterkoning de kleinste vogel van ons werelddeel. 

Het nestelt op sparreboomen, zwerft in den winter, 

veelal gezellie, vooral met meezen, in het rond. en 

bewoont behalve ons werelddeel ook het gematigde 

Azië tot Japan. — Wij hebben bij ons en in ons 

werelddeel eene tweede soort, Regulus ignicapillus, die 

soort vooral onderscheidt. zich van de gewone 

doordien zij eene zwarte streep over het oog. en 

het geel of roodgeel van de kruin veel vuriger heeft. — 

Bij de gewone soort van Noord-Amerika, Regulus 

calenduta, is de kruin geheel rood. In hare levenswijze 

stemt zij met de meezen overeen. — De fraaiste en 

grootste soort, het Marlekijn-goudhaantje, 

Het 

en de onder-dekvederen van den staart zijn fraai 

Regulus 

multicolor, komt van Chili. midden van de kruin 

rood, eene streep aan weerszijde van den kop en de 

onderdeelen citroengeel, hetgeen cehter door eenen 
‘ 

breeden. zwarten borstband afeebroken is. 

Het MHartekijn-goudhaantje. Regulus multicolor. 



DE RA AE NOG 

CRONRSARONERSE 

Deze groote familie wordt gevormd door eene lange DIE KAR VASANTJKENNEEECHONRIVAUESS 

reeks van soorten, die over den geheelen aardbol 

verspreid zijn, en min of meer overeenkomst hebben 

met 

Vlaamsche gaaijen. Hiertoe behooren dientengevolge 

Tot dit geslacht behooren, buiten de kraaijen, ook 

den raaf, de kraaien, de eksters en de de raven en de kouwen. Zij zijn meestendeels zwart 
rr Aaen van kleur, hetgeen echter somtijds door wit of grijs 

ook de paradijsvogels en zelfs de scharrelaars en 

wielewalen. Zij zijn schuw, levendig en onrustig van 

aard, leven van allerlei voedsel, hebben veelal een 

onaangenaam stemgeluid, en nestelen op boomen of 

in boom- en rotsholen. Velen hebben de zonderlinge 

gewoonte allerlei, vooral blinkende voorwerpen weg 

te slepen en te verbergen. De eerste onder-familie 

bevat die der kraaivogels. 

DAE SKREAFA NIVR ONG RENES 

CORR VE 

Als voorbeeld van deze familie kan men den raaf, 

de kraaien, den ekster en de Vlaamsche gaaijen 

aanvoeren. Zij hebben eenen stevigen, zamengedrukten 

snavel, en veelal door borstelvedertjes overdekte 

neusgaten, stevige met zware nagels gewapende 

pooten, wier voetwortels van voren met eene rij 

schilden, aan weerszijde met een enkel doorloopend 

schild bekleed zijn, en 10 slagpennen der eerste orde, 

De vleugels zijn bij sommigen lang en puntig, bij 

anderen kort en afgerond. De staart, die bij velen 

ongeveer den romp in lengte evenaart, is bij anderen 

trapsgewijze en min of meer aanmerkelijk verlengd. 

Zij voeden zich veelal met allerlei zaden, beziën en 

andere vruchten, en met insekten; maar zij rooven 

ook de eieren en jongen uit de vogelnesten, en 

sommigen eten mede weekdieren, visch of zelfs het 

vleesch van doode dieren. Zij zingen niet en hunne 

stem is ruw en onaangenaam. De meesten houden 

zich in bosschen op, waar zij ook veelal op boomen 

nestelen. Îèr is gewoonlijk geen onderscheid in de 

kleuren van het vederkleed naar gelang van de sekse 

of het jaargetijde waar te nemen. Zij zijn gemakkelijk 

staat te treft 

derhalve steeds de eene of andere soort levend in de 

in den houden, en gevangen MEN 

diergaarden aan. Velen leeren ook met gemak woorden 

naklappen, en bereiken een hoogen ouderdom. 

Men 

geslachten aannemen. 

kan bij deze onderfamilie de volgende 

afgebroken wordt, en hunne vederen zijn hard en 

elanzie. Men treft hen in alle werelddeelen, met 

uitzondering van Zuid-Amerika, aan. 

Bij sommige soorten, Kreng-raven. CORVULTUR 

genoemd, is de bovenbek zeer hoog, sterk gewelfd 

en zwart met eene gele punt. De neusvederen liggen 

waaijervormig uitgebreid. Haar zwart vederkleed is 

op den nek of hals door wit afgebroken. Zij voeden 

het 

krengen, en worden van Abyssinië tot Zuid-Afrika 

zich met vleesch van levende dieren of 

aangetroffen. — De grootste soort, de Kreng-raaf, 

Corvus crassirostris, bereikt ongeveer 2 voet lengte. 

Haar bovensnavel is buitengewoon hoog en gewelfd. 

Zij heeft aan het achterhoofd eene groote witte vlek, 

die lanes de middellijn van den nek doorloopt, en 

schubachtige keelvederen. Men treft dezen vogel in 

Abyssinië aan. — Eene andere soort, Corrus Cafer of 

palbieollis”, is kleiner: zij heeft eenen korteren staart, 

eenen veel minder hoogen en minder gewelfden bek, 

lansvormige keelvederen en eenen breeden, witten 

dwarsband tusschen den nek en mantel. Deze vogel 

is menievuldie in Zuid-Afrika, en wordt door de aldaar 

levende Hollanders Rizghals-kraai genoemd. Hij voedt 

zich met maskers van insekten, die zich in de huid 

van olifanten, neushorens, buffels en paarden nestelen, 

en zet zich tot dit einde op den rug van deze dieren: 

valt jonge schapen en gazellen aan, en doodt ze, door 

hun de oogen en tong uit te scheuren; verslindt den 

afval bij het slagten van huisdieren, en eet ook het 

vleesch van doode dieren. Men ziet hem dikwerf hoog 

in de lucht vliegen en in het rond zweven. Hij plaatst 

zijn groot nest op boomen, en het bevat 4 groenachtige, 

met bruin gevlekte eijeren, 

Er zijn ook nog andere soorten, bij welke het zwart 

van het vederkleed door wit afgebroken is, en dit 

wit wordt ook somtijds door grijs vervangen. — Eene 

dezer, Corvus scapulatus, door de Hollanders van 

Zuid-Afrika »bonte kraai” genoemd, heeft de geheele 

borst en eenen breeden band over den mantel zuiver 

wit. Zij komt ook tot Senegambië en Abyssinië voor, 

is aan de Kaap de Goede Hoop zeer menigvuldig en 

half 

overigens, ten opzigte harer zeden en grootte, met 

een huisdier, nestelt op boomen, en stemt 

onzen gewonen kraai overeen. — De gewone kraai van 

China, Corvus pectoralis, heeft veel overeenkomst met 

nn 
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de voorgaande soort, maar het wit van den mantel | 

strekt zich tot aan het achterhoofd uit, terwijl dat | 

van de borst tot eenen dwarsen band beperkt is. 

Deze vogel is zeer roofzuchtig, en wordt door sommige 

Chinezen »missionaris” genoemd. — Corvus advena, 

van Makassar, ofschoon veel kleiner, heeft echter 

Hij heeft 

grootte van een kerkkouw, naakte oogkringen en, 

eenen buitengewoon grooten bek. de 

buiten den nek, ook den krop, de borst en den buik | 

Een 

onze bonte Kraai, 

zuiver wit. — 

Corvus cornie, eensdeels om de 

| 
der merkwaardigste vogels is | 

groote overeenkomst met den gewonen kraai, met | 

welken hij dikwijls paart, anderdeels omdat men 

twee verschillende groote koloniën van dezen vogel 

waarneemt, die afzonderlijk van elkander en in zeer 

verschillende klimaten broeden. De bonte kraai van 

het Noordelijk Europa broedt in Schotland, in 

Denemarken, Scandinavië en in het Noord-oostelijk 

Duitschland tot aan de oevers der Elbe. Im 

laatstgenoemde streken paart hij niet zelden met den 

gewonen kraai, die anders in den broedkring van den 

bonten kraai niet voorkomt. Im het najaar verhuizen 

de bonte kraaien, die in alle voornoemde streken 

gebroed hebben, verspreiden zich alsdan over geheel 

Middel-Europa. en keeren in het voorjaar naar hunne 

broedplaatsen terug. Eene andere groote kolonie van 

bonte kraaien broedt daarentegen in het zuiden, 

voornamelijk in Sicilië, Dalmatië, Syrië en Egypte, 

en de soort blijft, in deze warme streken, het geheele 

Jaar daor op hare verblijfplaats. De bonte kraai broedt 

overigens op boomen, en komt in ons land half October 

aan, om half April wederom te vertrekken. — In 

Bengalen, Hindostan en op Ceylon heeft men eene 

soort, Corvus splendens, wier kleuren eenigzins aan 

die van den bonten kraai doen denken, maar die niet 

veel erooter is dan een kerkkouw. 

Wij komen thans tot de soorten, die door hare 

gestalte en kleur min of meer met onzen raaf en 

onzen gewonen kraait overeenstemmen. 

Bij sommige dezer zijn, gelijk bij onze mmheemsche | 

soorten, de donsvederen en het erondgedeelte der 

vederen grijs. Hiertoe behoort de Zaaf, Corvus coraw, 

die tevens de grootste van alle bekende kraaivogels 

is. Intusschen biedt de raaf in het algemeen min of 

meer in het oog vallende afwijkingen in grootte aan, 

volgens de landstreken die hij bewoont, die zich van 

het koude Amerika tot Mexico, Furopa, Middel-Azië 

en Algerië uitstrekken. Men kan in het algemeen 

aannemen. dat de raven van Groenland, Labrador en 

de 

grootste van allen zijn, terwijl die van Middel-Europa bij 

ook vele andere gedeelten van Noord-Amerika 

alle overigen in grootte ten achteren staan. Opmerkelijk 

is het ook, dat een gedeelte der op de Fär-eilanden 

levende raven wit gevlekt zijn. Zoodanige afwijkende 

voorwerpen werden vroeger als eene eigene soort, 

onder den naam van »Corvus leucophaeus”, aangevoerd. 

De raaf bereikt ongeveer 2 voet lengte, en behoort 

onder de vogels die overal in tamelijk klein getal 

aangetroffen worden. Hij houdt zich in bosschen op, 

neemt echter in Groenland en andere koude streken. 

waar geen boomgroei plaats heeft, zijn verblijf aan 

de zeekusten. Hij verhuist niet, maar zwerft, in het 

koude jaargetijde, dikwijls bij paren of in kleine 

troepen in het rond. Zijne stem is veel dieper dan 

die van den kraai: hij is zeer schuw, vliegt veelal 

hoog in de lucht, en is reeds van ver kennelijk aan 

den dikken snavel hals. en Hij voedt zich met 

allerlei dieren, b. v. insekten, wormen, slakken, 

kikvorschen, hagedissen, slangen, muizen, eet ook 

visschen en vruchten, doodt jonge, aangeschotene of 

vermoeide zoogdieren en vogels, en wordt, bij gebrek, 

zelfs op krengen aangetroffen. Hij plaatst zijn groot 

nest, wanneer deze aanwezig zijn, op boomen, anders 

ook op oude gebouwen en rotsen. Het bevat, dikwijls 

reeds vroeg in het jaar, 3 tot 5 vuileroene, met bruin 

gevlekte eijeren. Men weet dat de raaf gemakkelijk 

woorden leert naklappen, dat hij gevangenschap goed 

verdraagt, en, zeer oud wordende, somtijds verscheidene 

De 

Japansche Raaf, Corvus Japonensis, is aanmerkelijk 

van menschen daarin overleeft. geslachten =S 

kleiner dan de onze. — De soort van het vasteland 

van Indië en van Ceylon, C. eulminatus, is niet grooter 

dan onze gewone kraai, maar de bek is steviger. — 

Onze gewone Kraai, Corvus corone, veelal »zwarte kraai” 

genoemd, wordt in het Westelijk en Middel-Europa 

aangetroffen en komt in Azië tot Japan voor, gaat 

echter noordelijk niet tot Scandinavië. Hij heeft in 

zijne levenswijze overeenkomst met den raaf, is echter 

minder krachtig en koen, en veel menigvuldiger, 

vermits hij onder de zeer gewone vogels behoort. Hij 

broedt miet slechts op boomen, maar in onze duinen. 

gelijk de meeuwen, op den vlakken grond. — De Araas 

van Australië, Corvus coronoides, is grooter dan de 

onze, en heeft witte oogen. — Eene nog grootere 

soort, met zeer puntige vleugels, puntige keelvederen, 

en wier kop, hals of zelfs de onderdeelen sterk im 

het bruin trekken, is Corvus umbrinus, van de Eeyptische 

woestijnen. — In Noord-Amerika heeft men zeer 

algemeen eene soort van kraai, Coreus dmericanus, die 

zeer veel overeenkomt met onzen kraai, maar eene 

zeer verschillende, minder ruwe en eenigzins op bet 

geblaf van jonge honden gelijkende stem heeft. Hij 

houdt zich gaarne aan de oevers der rivieren op, 

komt ook aan het zeestrand, is zeer vraatzuchtig en 

brenet aan het maïs-zaad veel nadeel toe. Hij heeft, 

gelijk dit ook onze kraai wel eens pleegt te doen, 

de gewoonte, harde voorwerpen, zooals b. v. schelpen, 

met de pooten van den grond op te nemen, daarmede 

op te vliegen, en ze van zekere hoogte op den grond 

te doen vallen. ten einde ze te verbrijzelen. 

Achter-Indic 

nabijgelegene eilanden, zijn het dons en de erondkelft 

sommige soorten van en de Bij 

der kleine vederen van den romp en den hals wit. — 

Eene dezer. Corvus macrorhynehus, As de gewone soort 



van raaf de Sunda-eilanden en op Timor. Im 

grootte houdt zij het midden tusschen den raaf en den 

kraai. — In de Molukken en op Nieuw-Guinea wordt 

op 

haar plaats vervangen door Corrus orru, die kleiner is 

en blaauwachtie witte oogen heeft. Bij Corvus brevipennis, 

van de Philippijnsche eilanden, zijn de vleugels zeer 

kort. — Eene groote soort met eenen hoogen, gelen 

bek en eene bruine tint, 

Nieuw-Guinea. Bij deze is het bruin van den hals 

Corvus sener, bewoont 

en romp tot het einde der vederen beperkt, en het 

der overige gedeelten dezer vederen komt 

derhalve overal te voorschijn. 

wit 

De soorten die onzen roek naderen, hebben den 

bek rester dan gewoonlijk: hare keelvederen zijn 

weinig of niet verlengd, en zij zijn ook minder 

roofzuchtie. De meest bekende van deze is de Zoef, 

Corvus frugilegus, die het geheele gematigde en een 

groot gedeelte van het koude Europa tot China en 

Japan bewoont; ofschoon de paarsachtige glans der 

vederen bij de voorwerpen van laatstgenoemde streken 

meer in het purperkleurige speelt dan bij de onzen. 

De roek heeft in het algemeen veel overeenkomst 

met den zwarten kraai, maar zijne keelvederen zijn 

minder puntig, de bek is regter, de vederen van 

het gezigt zijn veelal afgesleten door het boren in 

den grond, en hij nestelt in groote gezelschappen, 

zoodat men dikwijls 10 en meer nesten op een en 

denzelfden boom, digt bij elkaàr, aantreft. Hij haalt 

de maskers der insekten uit den erond, volet, om deze 

reden, den ploeg, eet echter ook peulvruchten. — 

Eene grootere soort met eenen langeren bek, Corvus 

Capensis of »segetum”’, wordt in Afrika, van Kordofan 

tot de Kaap de Goede Hoop aangetroffen en aldaar 

door de Hollanders korenland-kraai genoemd. — De 

Oost-Indische soorten dezer onderafdeelineg hebben de 

aan haren wortel 

Ternate. 

Halmahera en Batjan, is grooter dan onze roek, en 

vederen van den hals en romp 

wit. Eene dezer, Corvus wvalidissimus, van 

merkwaardig wegens den buitengewoon langen en 

ook stevigen bek. — De gewone soort van Java is 

Corvus enca. Zij is een weinig kleiner dan de gewone 

kraai. — Noe kleiner is Corvus violaceus, van Ceram. 

Eenige soorten van Noord-Amerika en Egvpte 

wijken van alle overigen af, doordien hare neusvederen 

naar boven gerigt zijn. — Fene dezer, Coreus ossifragus, 

of »nasicus,” die Cuba en het warme Noord-Amerika 

bewoont, is een weinig kleiner dan onze gewone 

kraai, en komt veel aan het zeestrand, ten einde 

te 

Eene andere, Corvus affinis, is grooter, heeft langere 

visch eten. Zij nestelt overigens op boomen. — 

vleugels en wordt in Abyssinië aangetroffen. 

De KouweN zijn eigenlijk kleine kraaijen met 

eenen _korteren bek. Onze gewone Kouw, Corvus 

monedula, die gewoonlijk »kerkkouw” genoemd wordt, is 

een in Europa gemeene vogel, die ook in beneden-Eeypte 

aangetroffen wordt, en zijn verblijf dikwijls in de 

steden opslaat, waar hij op torens, in oud muurwerk 

en schoorsteenen zijn nest maakt. Men treft hem 

ook in boschjes aan; hij nestelt alsdan in holle boomen. 

Elkeen kent dezen vogel, die in de gevangenschap 

zeer mak wordt— Eene kleinere soort, Corvus neglectus, 

dat 

Noordelijk China en Mantschoerie noe eene andere 

bewoont Japan; maar men treft in land, in 

soort, Corvus Dauriens genaamd, aan, die den hals, 

de borst en den buik zuiver wit, maar bruine, in 

plaats van witte oogen heeft. 

DE NOTENKRAKERS. NUCIFRAGA. 

De notenkrakers sluiten zich het meest natuurlijk 

aan de kraaijen. van welke zij het voorkomen hebben, 

aan. Zij zijn gekenmerkt door hunuen kegelvormigen 

snavel, die een weinig langer dan de kop en nagenoeg 

reet is, en, gelijkmatig versmald, in eene scherpe, maar 

eenigzins afgeplatte punt uitloopt. Hunne kleine vederen 

met witte vlekken. Zij bewonen het 

Noordelijke Europa en het koude en gematigde Azië 

zijn bruin 

tot Japan en het Himalajah-gebergte. Zij leven, even 

als de gaaijen, van allerlei voedsel, verslinden wespen en 

bijen, houden vooral veel van noten en de pitten van 

vruchten, vestigen zich bij voorkeur in sparrebosschen, 

klimmen langs de takken als de meezen, zetten zich 

tegen boomstammen, om onder de schors te boren en 

sekten er uit te halen, en nestelen in holle boomen. 

De gewone Notenkraker, Nucifraga caryocatactes, 100 groot 

als de vlaamsche gaai, heeft de slag- en staartpennen 

glanzig zwart met groen-blaauwen weêrschijn, en 

de laatstgenoemden wit aan het einde. Alle kleme 

vederen zijn bruin met traanvormige, overlangsche 

vlekken. Deze soort bewoont het Noord-oostelijke 

Europa. broedt echter op het Reuzen- en zelfs op 

het Alpen-gebergte, en wordt in geheel Siberië tot 

Kamschatka en in Japan aangetroffen. Zij legt 5 tot 6 

geelbruine, met kleine roestkleurige en donkerbruine 

vlekken bedekte eijeren. Even als de pestvogels, 

verlaten de notenkrakers in sommige jaren hunne 

verblijfplaats en worden alsdan in vele andere streken 

van Europa aangetroffen. Deze vogel maakt, zoo als ook 

verscheidene soorten van gaaijen doen, voorraadkamers 

voor den winter, van hazelnoten en andere boomvruchten. 

in rotsspleten of onder de boomschors, en kan iu 

eene soort van keelzak, die door eene verwijding 

van den slokdarm gevormd wordt, zes hazelnoten te 

gelijk bergen en wegbrengen. — Eene tweede soort, 

Nucifraga hemispila, is een weinig grooter en heeft 

slechts de zijden van den kop, den mantel en de 

borst met witte vlekken bedekt. Zij bewoont het 

Himalajah-eeberste, 

In het Westelijk Noord-Amerika leeft eene in vele 

opzieten van de overige mnotenkrakers afwijkende 

soort, Piciwvorus Columbianus genoemd. Zij is eenen 

voet lang. Hare nagels zijn buitengewoon stevig, lang 

en krom, als bij de valken. De vleugels en de twee 

middelste staartpennen zijn blaauw-zwart, de overige 



staartpennen en de punten der middelste slagpenmen 

van de tweede orde wit, alle overief 

roodbruin. Zij leeft gezellig aan de oevers der zee 

en rivieren. 

DE BLAAUWRAVEN. CYANOCORAX. 

De blaauw-raven houden, als het ware, het midden 

tusschen de kraaijen en eksters; zij naderen intusschen 

door zeden en levenswijze meer de laatstgenoemden 

dan de kraaijen, en zijn in Zuid-Amerika de 

plaatsvervangers van alle overige kraaivogels. De 

het vederkleed is veelal blaauw, en 

wanneer deze kleur door groen of geel vervangen 

hoofdkleur van 

wordt, is dit ten minste met blaauw afgebroken. 

Zij bewonen bosschen. Tot nu toe werden er slechts 

enkele der eewoonste soorten levend naar Europa 

vervoerd. 

In 

7 ANOCDTAE AZUTEUS, CG 

Brazilië heeft men onder anderen eene soort, 

die grooter is dan een kouw, 

en het vederkleed grijsachtig donkerblaauw heeft, 

met den kop en hals tot aan de borst zwart. — 

Eene andere, in Brazilië en Guyana gewone soort, 

Cyanocorar Cayanus, is een weinig kleiner en slanker 

en heeft de fluweelachtig zwarte vederen van het 

voorhoofd opgerigt. — Bij Cyanocorar pileatus, van 

Brazilië, vormen de opstaande fluweelzwarte vederen 

van den bovenkop eene soort van afgezonderde 

kap. — Bij Cyanocorar cyanopogon, van Brazilië, is de 

nek witachtig, en de vederen van het achterhoofd 

vormen eene kleine liggende kuif. Men treft haar in 

Á bosschen en digte struiken, tot kleine troepen van 

tot 6 stuks vereenigd, aan. Zij voedt zich met insekten 

eet echter ook maïs. Haar stemgeluid is eenvoudig, en 

op de klanken »gerig-geng” of »piom-piom” gelijkende, 

waarvan ook de Braziliaansche naam van dezen vogel 

ontleend is. — ene andere Braziliaansche soort, 

Cyanocorar cyanoleucus of veristatellus”, is gekenmerkt 

door een bundel verlengde en naar achteren omgekrulde 

vederen, die op het voorgedeelte van het voorhoofd 

eene afzonderlijke kuif vormen. Ook deze soort wordt 

in Brazilië »piom-piom” genoemd. — Eene der fraaiste 

soorten, Oyanocorar Geoffroyi, die sedert jaren een 

sieraad is van onzen dierentuin, bewoont Californië. 

Zij heeft in haar voorkomen, hare grootte en hare 

gewoonten veel overeenkomst met den ekster; maar 

haar staart is korter; de rug, vleugels en staart zijn 

prachtig kobalt-blaauw, de overige deelen fluweel-zwart, 

de pooten lichtgeel en de oogen bleek zwavelgeel. — 

Cyanocorax Floridanus, van het warme Noord-Amerika, 

die aanmerkelijk kleiner is, heeft den kop, nek, 

eenen gordel over den krop, de vleugels en den staart 

grijsblaauw, den rug vaal roodbruin, de borst en den 

buik lichter, den krop en de keel witachtige, de 

wangen zwartachtig, en eene witte streep boven hiet 

oog. — Fene soort van Mexico, Cyanocoraar uuicolor, 

kleiner dan een kouw, is geheel eenkleurig 

deelen grijsachtie | 

erijsblaauw. — Cyanoeoraa ornatus, eveneens van Mexico. 

grooter dan een lijster, is donkerblaauw; de kop 

en hals zijn zwart, en de achterkop is met eene 

hehtblaauwe, door wit omzoomde vlek versierd. — 

Bij eenige kleine soorten zijn de hoofdkleuren groen 

en geel. Eene dezer, Cyanocorar Peruvianus, van Peru 

en Bogota, is een weinig grooter dan de zwarte lijster: 

de bovenkop en voorhelft der wangen zijn azuurblaauw 

men _ontwaart eene witte dwarsstreep achter de 

opgerigte vederen van het voorhoofd; de keel, krop 

en zijden van den hals zijn zwart, de rug, vleugels en 

de twee paar middelste staartpennen groen, de overiee 

staartpennen, de borst en buik licht citroengeel. — 

Eene zeer verwante soort, Cyanocorar lueuosus, van 

Mexico, heeft de borst en den buik groenachtig; de 

vederen van het voorhoofd zijn niet verlengd, en de 

witte band loopt over het voorgedeelte van het 

voorhoofd. 

DE EKSTERS. PICA. 

De eksters hebben zeer veel overeenkomst met 

de kraaien; zij onderscheiden zich echter van deze 

door eenen grooteren en _trapsgewijze verlengden 

staart, door kortere vleugels, en korten, meer 

gewelfden bek. Het vederkleed is zwart en wit, of 

blaauw en wit. 

Men heeft verscheidene soorten, die min of meer 

met onzen gewonen Ekster, Pica varia of »caundata”. 

overeenstemmen. Deze bereikt ongeveer anderhalven 

voet lenete, waarvan de staart meer dan de helft 

inneemt. De kop, hals, krop en rug zijn fluweelzwart. 

de schoudervederen, borst en buik wit, de vleugels 

groenzwart, maar met de binnenvlag der slagpennen 

grootendeels wit; de stuit is witachtig, en de staart 

groenzwart, met blaauwen, violetten en goudbronzen 

weêrschijn. De ekster wordt in de zuidelijke streken 

van ons werelddeel veel minder talrijk aangetroffen 

dan in het noordelijk gedeelte. Hij houdt zich in 

boschjes, zelfs in tuinen en op de doornstruiken in 

de duinen op‚ en neemt zijn verblijf gaarne im 

de nabijheid der woningen. Hij verslindt, gelijk de 

kraaijen, allerlei voedsel en is even roofzuchtig als 

deze. Bij ons is hij zeer omzigtig en schuw: in 

vele streken van Zweden daarentegen, waar hij 

beschermd wordt, volet hij den ploeg, gelijk onze 

roeken, en vreest den mensch geenszins. Hij plaatst 

zijn groot nest op boomen, in het hakhout of op 

struiken, in Noorwegen zelfs op oude gebouwen. 

Het wijkt van dat der overige kraaivogels af‚ door dat 

het met eene groote kap van stokjes of doornen 

overdekt is, tusschen welke eene zijdelingsche opening 

tot ingang dient. De 4 tot 6 blaauwgroene eijeren 

zijn met donkergraauw gevlekt. — De gewone ekster 

van China en Japan wijkt nagenoeg niet van den 

af; 

en nog meer is het die van Algerië, Pica 

onzen meer verschillend zijn die van Nepaul en 

Perzië, 
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Mauritaniea, die onder anderen naakte en blaauwe 

oogleden heeft. — In Noord-Amerika komt, behalve 

eene soort die veel overeenkomst met de onze 

heeft, en Pica Hudsonica genoemd wordt, nog eene 

soort, Pica Nuttalli, voor, die zeer gekenmerkt is 

door haren gelen snavel, en tot het Westelijke 

Noord-Amerika beperkt schijnt te zijn. — Eene soort 

van Celebes, Pica torguata of »Caledonica”, is kleiner 

dan de onze en blaauwzwart, met den hals en krop 

wit. — De nog kleinere, Pica cyanea, wier romp 

niet zwaarder is dan die van een lijster, heeft de 

vleugels en den staart licht grijsblaauw, den rug 

roodachtig bruingrijs, den bovenkop en nek zwart, 

de staart- en slagpennen aan haar einde wit, en de 

overige onderdeelen purperachtig grijs. Deze fraaije en 

zeldzame vogel wordt m Mantschoerie en het Noordelijke 

China aangetroffen. Hij komt intusschen ook in 

Japan, en, hetgeen zeer zonderling is, in Midden- en 

Zuidelijk Spanje voor. Het verdient bovendien 

opmerking. dat de voorwerpen van Japan eenigzins 

gewijzigde tinten hebben, en dat bij die van Spanje 

het wit aan de punt van den staart ontbreekt. 

Men kan ook bij de eksters eene soort van Mexico, 

Pica Bullockt of »gubernatrix”, aanvoeren. Zij is 

veel grooter dan onze ekster, heeft eenen veel langeren 

staart, eene kuif op den kruin van lange, breede en 

naar _ voren _omgekrulde vederen, en is op de 

bovendeelen grijsblaauw. 

De meest afwijkende, zeldzaamste en zonderlingste 

soort is de Gier-ekster, Pica gymnocephala, van 

West-Afrika, gewoonlijk »Picathartes” genoemd. Zij 

heeft ongeveer de grootte van onzen ekster, maar 

eenen korteren staart, veel langere pooten, en 

kop en hals nagenoeg geheel naakt. Laatstgenoemde 

deelen zijn geelachtig met eene zwarte, schijfvormige 

vlek op de oorstreek, De vleugels en staart zijn 

bruin, de schouders en rug donkergrijs, de onderdeelen 

wit, de pooten geelachtig en de bek is zwart. Deze 

geheel eigenaardige vogel schijnt zich veel op den 

erond op te houden. 

De Gier-ekster, 

DE ALPENKRAAIJEN. PYRRHOCORAX. 

De Alpenkraaijen zijn gekenmerkt door hunnen 

gekromden en tamelijk zwakken bek. Ofschoon zij 

ranker van gestalte zijn, hebben zij intusschen het 

voorkomen van kraaijen. Ir zijn slechts de volgende 

drie soorten van dit geslacht bekend. 

De Steenkraai, Pyrrhocorar Alpinus, die ongeveer 

de erootte van onzen ekster, maar eenen veel korteren 

staart heeft, is zeer kennelijk aan den dunnen, 

aanmerkelijk gekromden bek, die langer is dan de 

kop en, gelijk de pooten, eene fraaije koraalroode 

kleur heeft. De vleugels zijn lang en reiken in 

de rust over den staart heen. Het vederkleed is 

zwart met groenen en violetten weêrschijn. Deze 

vogel wordt, als standvogel, op de Alpen-gebergten 

van het geheele Zuidelijke Europa, Nepaul, Arabië, 

Picea gymnoeephala. 

Abyssinië, en zelfs op de rotsige kusten van het 

Westelijk Engeland aangetroffen. Hij is schuw, leeft 

eenzaam of paarsgewijze; zijn stemgeluid, ofschoon 

veel minder hard, gelijkt op dat der kraaijen, en hij 

kakelt als de eksters en spreeuwen; zijn voedsel 

bestaat voornamelijk in insekten, slakken, beziën en 

zaden; hij nestelt in de spleten van rotsen of hooge 

h oude gebouwen, en het wijfje legt telkens 3 tot 

witachtig eroene, met lichtbruin gevlekte eijeren. 

Hij werd herhaaldelijk levend in onzen dierentuin 

gezien. 

De Alpenkraai, Pyrrhocorax graculus, is een weinig 

kleiner dan de steenkraai, de vleugels zijn een 

weinig korter en de bek is korter en hooggeel. Men 

treft deze vogels op de hooge gebergten van Zuidelijk 

Europa aan, en zij komen ook op den Libanon voor. 

In den winter dalen zij in de lager gelegen valleijen 



af. Zij hebben ur voedsel, wijze van leven en nestelen 

en in vorm en kleur der eijeren veel overeenkomst 

met den steenkraai, en worden, daar het vleesch 

smakelijk is, gelijk deze, gegeten. 

heeft 

melanorhynchus _ en 

In Australië men eene soort, Pyrrhocorar 

ook _ »Corcorax leucopterus” 

genoemd, met eenen langeren staart, maar kortere 

vleugels, en bovendien afwijkende door de zwarte 

kleur van de pooten en den bek, als ook door eene 

groote witte vlek op den grond der binnenvlaggen 

van de groote slagpennen. Haar oog is scharlakenrood. 

Hare levenswijze biedt allerlei eigenaardigheden aan. 

Men ziet haar gewoonlijk in kleine gezelschappen van 

Zij zoekt 

voedsel, hetgeen uit insekten bestaat, op den grond, 

Wordt zij 

op _boomtakken. Zij 

zes tot tien stuks bij elkander. haar 

en loopt aldaar met groote snelheid. 

opgejaagd, dan zet zij zich 

loopt schielijk van tak tot tak, met den uitgespreiden 

staart wippende. Haar stemgeluid bestaat in een 

eentoonig melancholiek gefluit. Zij maakt haar groot 

nest op eenen horizontalen boomtak, diet bij of over 

het water. Het is schotelvormie, uit stroo en modder 

bevat 4 tot 7 

geelachtig wit zijn met olijf kleurige en purperbruine 

vervaardigd, en eijeren, welke 

vlekken. Het merkwaardigste bij deze soort is, dat 

verscheidene wijfjes, somtijds vier tot vijf, hare eijeren 

in een en hetzelfde nest leggen. 

DEGLAUCOPISGLAUGOPES: 

De Glaucopis, ook »Callaeas” genoemd, sluiten zich 

aan de eksters aan. Zij zijn gekenmerkt door hunnen 

snavel, die korter is dan de kop, tamelijk hoog, zeer 

glad en gewelfd. Hunne vleugels zijn tamelijk kort, de 

staart is daarentegen dikwijls en zeer aanmerkelijk 

verlengd. Zij worden in Oost-Indië, tot Australië en 

Nieuw-Zeeland aangetroffen. 

De EIGENLIJKE GLAUCOPIS hebben een 

erijs vederkleed. — Eene der merkwaardigste soorten 

is Glaucopis cinerea, van Nieuw-Zeeland. Zij is 

gekenmerkt door hare donkergrijze kleur, door eene 

vleezige lel aan weerszijde van den grond der 

onderkaak, en doordien zij hooger op de pooten is 

dan de overige soorten. Zij evenaart in grootte eene 

tortelduif. — Glaucopis leucoplera, van Sumatra, die 

de voorgaande in grootte gelijk is, maar veel lager 

op de pooten, heeft de vederen van het voorhoofd 

opgerigt, en haar vederkleed is zwart, met witte 

zoomen aan de eroote vlengeldekvederen. — Glaucopis 

aterrima, van Borneo, onderscheidt zich daarvan, 

door dat zij geheel zwart is. — Glaucopis varians, die 

menigvuldig op Java aangetroffen wordt, bereikt 

naauwelijks de grootte van een spreeuw: maar haar 

trapsgewijze verlengde staart is langer dan het overige 

liechaam, en de middelste pennen nemen. naar haar 

einde, aan breedte toe en zijn naar boven omgekruld. 

Het onderkleed is eenkleurige bronseroen. Deze vogel 

zwart of 
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is _strijdzuchtig, onrustig en levendig van aard. Hij 

houdt zich gaarne op kokospalmen op, vlieet. gedurie 

van den eenen op den anderen dezer boomen, loopt 

intusschen ook, om zijn voedsel te zoeken, op den 

grond. — Bij eene grootere, geheel zwarte soort van 

Cochinchina, Glaucopis truncata of ptemnura”, zijn alle 

pennen van den trapsgewijze verlengden staart breed 

uitloopend en van eene hoekige insnede voorzien. — 

Tot deze afdeeling behoort ook eene donkergrijze soort 

van Australië, Glawcopis struihidea, wier staart sterk 

afgerond is. Haar stemgeluid is ruw. zij voedt zich 

met insekten, en houdt zich op boomen op. 

De overige soorten, DENDROCIHTT A genoemd, hebben 

fraaijere kleuren, korte pooten, en het middelste paar 

staartpennen is min of meer aanmerkelijk verlengd. 

Zij hebben het voorkomen en veelal ook de erootte 

van eksters, en bewonen Oost-Indië. — De gewone 

soort, Dendrocitta vagabunda, evenaart onze eksters 

in grootte, en heeft den kop, hals en krop zwartachtie. 

de vleugels en den staart grijs met wit, en de overige 

Eene 

Sumatra, Deudrocitta occipitalis, is aanmerkelijk kleiner: 

deelen roestkleurig. — kleinere soort van 

de kop tot aan de keel is donker purperbruim, de 

nek wit en grijs, de vleugels en staart zijn grootendeels 

zwart, en de middelste staartpennen grijs met zwarte 

punten. — Bij Derndrocilta leucogastra, van Hindostan, 

is de huik wit. 

DE KITTA KAS 

De Kitta's. eveneens uit Oost-Indië afkomstig, eu 

door _ hunne gestalte den ekster _herinnerende, 

hebben een fraai, veelal met blaauw en groen versierd 

vederkleed, en den bek, even als de pooten, fraai 

rood van kleur. De gedaante van den snavel doet 

aan die van den snavel der vlaamsche gaaijen denken. 

In Middel-Azië 

die onderling veel 

tot Chima heeft men verscheidene 

soorten, overeenkomst hebben. 

Het meest algemeen verbreid is Atta Sinensis, ook 

vervthrorhyneha’” genoemd. Im grootte evenaart zij 

een ekster, maar haar staart is veel langer. Haar 

kop. hals en krop zijn zwart: aan den nek ontwaart 

men eene witte vlek. De overige bovendeelen zijn 

vaalblaauw, de buik en borst wit. — Bij Ai//a venatoria, 

die van Nepaul tot Sumatra voorkomt, is de hoofdkleur 

een witachtig eroenblaauw, en de vederen van den 

bovenkop vormen eene kleine, door eenen breeden, 

fluweelachtigen band omzoomde kuif. — Atta thalassina, 

van Java, heeft veel overeenkomst met de voorgaande, 

Zij houdt zich mm het 

gebergte en langs de oevers der bergstroomen, aan 

maar eenen korteren staart. 

steile rotswanden, in struiken of tusschen de rotangs 

en bamboes op, en heeft een ruw, onaangenaam 

stemgeluid. 

Eene der 

komt van 

Atta 

hoofdkleur Is 

fraaiste soorten. 

Hare 

hemelsblaauw ; de kop, hals, krop en slagpennen zijn 

zeldzaamste en 

ornata, Ceylon. 

fraai kaneelbruimn. 
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De Kilta van Ceylon, Kitla ornata. 

DE GAAIJEN. GARRULUS. 

De gaaijen zijn kraaivogels met zachte vederen, 

eenen tamelijk korten, maar stevigen, zijdelings 

zamengedrukten, van een haak voorzienen bek: eenen 

grooten kop, wiens vederen, op zijn bovengedeelte, 

tot eene soort van kuit verlengd zijn; met tamelijk 

korte en afgeronde vleugels, die in grootte veelal die 

van eenen kerkkouw evenaren; en wier vederkleed met 

aangename kleuren, en wel op de vleugels meestal 

met zwarte, dwarse lijnen op eenen blaauwen grond, 

versierd zijn. 

Zij houden zich in bosschen op, waar men hen 

eewoonlijk op hooge boomen ziet; zij komen echter ook 

op den grond, vliegen met rukken, en, nieuwsgierig 

van aard, maken zij allerlei zonderlinge gebaren; zij 

laten dikwijls hun luid, maar onaangenaam stemgeluid 

eikels of allerlei andere hooren, voeden zich met 

vruchten en zaden, verslinden 

zieke vogels, en halen de eijeren uit de vogelnesten; zij 

leven meest paarsgewijze, zwerven im den broedtijd 

in het rond, maken hun nest op boomen, en leven 

tot 4 eieren. Deze vogels zijn tot Europa, Algerië, 

Azië en Noord-Amerika beperkt. 

De gewone soort van Europa, Garrulus glandarius, 

»Meerkol” 

genoemd. De hoofdkleur van haar vederkleed ts een 

wordt bij ons Mlaamsche gaai of ook 

roodachtig grijs: maar de keel en de dekvederen van 

den staart zijn wit, de staartpennen en eene groote 

knevelvlek zwart, de slagpennen zwart met wit; aan 

den voorvleugel ontwaart men eenen blaauwen spiegel 

met zwarte dwarslijnen, en de vederen van den 

bovenkop zijn van eene zwarte, overlangsche vlek en 

witachtige zoomen voorzien. Deze vogel is gemeen 

eehter ook jonge of 

m de bosschen van het grootste gedeelte van ons 

werelddeel, vooral in eikenbosschen. Hij wordt zelfs 

in buitentuinen of langs de wegen aangetroffen, en 

verraadt zijne tegenwoordigheid door zijn hevig 

geschreeuw, hetgeen hij voornamelijk bij het wegvliegen 

laat hooren. Men vindt zijn vrij, halfkogelvormig 

nest op boomen, niet al te hoog van den erond, 

en het bevat 4 tot 6 groenachtige, met olijfbruin 

gevlekte eijeren. Andere streken van Europa, Azië 

en Algerië brengen gaaijen voort, die standvastig, 

maar veelal slechts door kleine wijzigingen in de 

kleur van de onzen afwijken. Zoo heeft b. v. de 

gaai van den haukasus eenen geheel zwarten bovenkop, 

en die van Algerië bovendien witte wangen; de oaai 

van Japan is een weinig kleiner en het vederkleed heeft 

donkerder tinten; terwijl die van het Altai-geberete 

eenen roestkleurigen kop heeft. — Eene soort van 

Nepaul, Garrulus bispecularis, wijkt voornamelijk van 

alle voornoemde soorten af, doordien elke vleugel van 

twee afzonderlijke blaauwe, met zwarte dwarslijnen 

versierde spiegels voorzien is. — Eene andere soort 

heeft 

geheel zwarten kop, maar deze kleur is op de keel 

wt deze streek, Garrulus lanceolatus, eenen 

door witte, overlangsche strepen afgebroken. — De 

fraaiste van alle soorten, over wier geboorteland 

men tot nog toe mm het onzekere is, en waarvan men 

slechts het eenige, hier afgebeelde voorwerp, afkomstige 

uit de verzameling van wijlen den Hoogleeraar van 

Lidth de Jeude, kent, is Garrulus Lidth. Zij heeft eenen 

gelen bek; de keel is zwart met witte, overlanesche 

strepen, de overige gedeelten van den kop en de nek 

donker ultramarijnblaauw, de krop donkerviolet, de 

romp bruinrood, de vleugels zijn blaauw met zwarte 

dwarsstrepen, de staartpennen vaal zwartblaauw en, 

gelijk de slaepennen, wit aan haar einde. gelij zl 

De Gaat van Lidth de Jeude. Garrulus Lidthit. 



In Noord-Amerika heeft men verscheidene soorten, 

die kleiner zijn dan de onze, maar eene grootere 

kuif hebben, en wier hoofdkleur een minder of meer 

fraai grijsblaauw is. De meest algemeene van deze 

soorten, Garrulus cristatus, die ook van tijd tot tijd 

levend voor onze diergaarden aangevoerd wordt, heeft 

op de keel eenen zwarten gordel, die tot op het 

achterhoofd doorloopt. Deze vogel wordt menigvuldie 

in de bosschen der Vereenigde Staten aangetroffen. 

Lijn stemgeluid is zeer verschillend volgens zijne 

aandoeningen: zacht. wanneer hij zijn wijfje liefkoost; 

als het geluid voortgebragt door het wiel van een 

slecht gesmeerden kruiwagen, wanneer hij het wijfje 

roept; een hevig geschreeuw, wanneer hij bij gevaar 

wegvliegt. Hij maakt bij het uiten zijner stem 

allerlei zonderlinge gebaren, bootst de manieren en 

het geschreeuw van andere vogels na, schreeuwt, 

wanneer hij eenen valk ziet, als een vogel die door 

den valk gegrepen is. Hij is een groote vijand der uilen, 

welke hij in hunnen dagslaap zoolang verontrust, 

totdat zij wegvliegen. Hij voedt zich met eikels, noten 

en maïs; ect ook rupsen en rooft de eijeren of jongen 

van andere vogels; valt zelfs kleine vogels aan; nestelt 

op boomen; legt 5 donker olijfgroene, met bruin 

gevlekte eieren; zwerft in het najaar in troepen 

van omstreeks vijftig stuks in het rond; leert in den 

steelt 

voorwerpen en verbergt ze op donkere plaatsen. — 

gevangen staat woorden naklappeu; allerlei 

Garrulus coronatus, zoo eroot als de voorgaande en 

van Mexico, is geheel donker grijsblaauw, en heeft 

op de vleugels een klein getal zwarte dwarsstrepen. — 

Garrulus Slelleri, van het Westelijk Noord-Amerika, 

heeft overeenkomst met de voorgaande soort: maar de 

kop, hals en rug trekken in het zwarte, en zij is 

veel erooter. 

Eenige soorten wt de koude streken der Oude 

Wereld, »Perisorius” genoemd, hebben eenen nog 

korteren snavel en eenen meer afgeronden staart. 

De eene, Garrulus infaustus, omstreeks elf oude duim 

lang, is graauw in het olijfbrume trekkende. De 

buik, stuit, de vleugeldekvederen en de staartpennen, 

behalve het middelste paar, zijn roestkleurig. De 

bovenkop is vaal zwartbruin, het voorhoofd lichter. 

Zij bewoont sparrebosschen en de rotsige streken 

van het Noordelijk Scandinavië, van Finland en Siberië, 

houdt zich meestal op de lage takken der boomen 

op, is zeer onrustig, maakt allerlei gebaren en legt 

zich, bij naderend gevaar, dikwijls plat op eenen tak, 

zoodat men voorbijgaat, zonder haar op te merken. 

Hare stem is schel, en zij bootst het stemgeluid van 

andere vogels of van jonge honden en katten na. 

Zij klautert somtijds langs de takken, zooals de 

meezen, voedt zich met insekten, zaden en noten. 

haalt de jonge vogels uit het nest of de gevangene 

vogels wt de strikken, en nestelt op boomen, niet 

zeer hoog van den grond. — De tweede soort, Garrulus 

Canadensis, bewoont het koude Noord-Amerika. Zij 

heeft de erootte der voorgaande: haar staart is zeer 

afgerond: de bovendeelen zijn grijsachtig loodkleurie:, 

de onderdeelen, de bovenkop en een band boven den 

mantel bruinachtie: wit, de staartpennen aan haar 

einde wit. De jongen zijn zwartachtig. Zij is even 

roofzuchtig als de vlaamsche gaai, leet wintermagazijnen 

leet 2 tot 3 

blaauwachtige eijeren, en bootst het stemgeluid van 

aan, nestelt op _sparreboomen. 

andere vogels na. In den gevangen staat sterft zij 

weldra. 

Op Java heeft mien eene soort, wier kuif. geheel 

van die der overigen afwijkt. vermits zij gevormd is 

uit de verlengde puntige vederen van de kruin, van 

welke echter twee, zeer lane en tot aan haar einde 

breed zijnde, ver boven de andere uitsteken. Im 

grootte evenaart zij een zwarten lijster. Haar zwart 

vederkleed is aan weerszijde van den hals door eene 

witte vlek afgebroken. Deze soort, Garrulus gatericulatus 

genoemd, wordt op Java en Sumatra door eenen 

vogel vervangen, die slechts daardoor afwijkt, dat 

het zwart van het vederkleed door een roodachtie 

Men heeft 

bijzonderen naam van Garrulus rufulus of »histrionicus” 

geelbruin vervangen wordt. hem den 

gegeven. 

Aan de gaaijen schijnt zich eene hoogst zeldzame 

Panderi 

Zij heeft de grootte van 

afwijkende soort van Turkestan, Podoces 

genoemd, aan te sluiten. 

een zwarten lijster en haar bek is flaauw gekromd. 

Het vederkleed is op de bovendeelen witachtig grijs. 

op de onderdeelen roodachtig wit; de keel en 

onder-dekvederen van den staart zijn wit, de krop 

en staart zwart, de vleugels wit en zwart. 

DE SCHARRELAARS. CORACIAS. 

Deze vogels, die de heete en gematigde streken 

Wereld 

natuurlijkst aan de kraaivogels, vooral aan de kitta’s 

der Oude bewonen, schijnen zich het 

aan te sluiten, ofschoon zij door hunnen grooten 

kop en hunne fraaije kleuren aan de ijsvogels en 

motmots doen denken. Zij hebben eenen stevigen, 

somtijds zeer breeden bek, korte pooten, tamelijk 

lange en puntige vleugels, en eenen middelmatigen 

staart; het buitenpaar der 12 staartpennen is somtijds 

verlengd. Zij bewonen bosschen en voeden zich 

met insekten, wormen of zelfs met jonge kikvorschen. 

De EIGENLIJKE SCHARRELAARS hebben eenen 

kraaiachtigen suavel, bewonen Afrika en Azië, en 

eene soort wordt ook in ons werelddeel aangetroffen. 

Zij houden zich op boomen op, vliegen behendig, 

nestelen in boomholen, en leegen witte eijeren. De 

gewone Scharrelaar, Coracias garrula, is een vogel van 

de grootte van onzen kerkkouw, en heeft het buitenste 

paar staartpennen een weinig verlengd. Zijne hoofdkleur 

is een fraai groenblaauw: maar de mantel is 

kaneelbruin, de schouders en de stuit zijn donker blaauw. 

Deze soort broedt in het Zuidelijke Zweden, en ook 



in _Noord- en Midden-Duitschland, en slaat haar 

verblijf het liefst in berkenbosschen op. Im het 

najaar verhuist zij, en begeeft zich naar Noord-Afrika. 

Zij verdwaalt zeer zeldzaam in ons land. — Bij 

Coracias Senegalensis en Abyssinica, die overigens veel 

overeenkomst met onze soort hebben, is het buitenste 

paar staartpennen dubbel zoo lang als de overigen, 

en smal. — Coracias plilosa of »Levaillantü’”’, van 

Senegambië en Abyssinië, is grooter, op de bovendeelen 

olijfbruin, op de onderdeelen en den kop vaal 

purperrood, met witte, overlangsche vlekken, op de 

van den zijden kop wit, op den staart en de 

buitenhelft der vleugels blaauw. — Eene andere fraaije 

soort, zonder verlengde staartpennen, is Coracias 

Pemmineckii, van Celebes. De hoofdkleur van het 

vederkleed is donkerblaauw; maar de bovenkop is 

lieht eroenblaauw, en de mantel olijf bruin. 

Andere soorten, EURYSTOMUS of »Colaris” genoemd. 

voren hebben eenen zeer breeden, korten en van 

haakvormig gekromden snavel, en haar staart is 

tamelijk kort. Zij worden in het heete Afrika, Azië 

en Australië aangetroffen. — Hiertoe behoort Zurystonms 

Madagascarieusis, van Madagascar, die de grootte heeft 

De 

bruinrood, de onderdeelen en wangen paars purperrood, 

van een zwarten lijster, bovendeelen _ zijn 

de vleugels indigoblaauw, en de staart grootendeels 

witblaauw. — Zurystomus gularis, van de Goudkust, 

heeft eene licht groenblaauwe keel. — De gewone 

soort van Oost-Indië is Zurystomus Orientalis. 

Eenige soorten van Madagascar, BRACHYPTERACIAS 

genoemd, hebben de voetwortels aanmerkelijk verlengd, 

en houden zich op den grond op. Hiertoe behoort 

Brachypteracias _pittotdes, wiens fraaie kleuren en 

zeldzaamheid hem tot eenen zeer gezochten vogel 

maken. 

DE PARADIJSVOGELS. 

PAIR AND. IES BAE: 

Men begrijpt onder den naam van Paradijsvogels 

gewoonlijk een klein getal van soorten, afkomstig 

uit Nieuw-Guinea en de nabij liegende eilanden, die 

gekenmerkt zijn door de zonderlinge tooisels, waarmede 

het volkomen vederkleed der mannetjes versierd is, 

en die zich het meest natuurlijk aan de kraaivogels 

aunsluiten.  Intusschen blijkt het steeds meer en 

meer, dat er nog andere vogels, b. v. de speel- en 

te 

worden, en dat zelfs de wielewalen daartoe behooren. 

orgelvogels, in deze familie dienen opgenomen 

Men kan derhalve al deze vogels verdeelen als volet. 

DE EIGENLIJKE PARADIJSVOGELS. PARADISAE. 

Het geslacht der eigenlijke paradijsvogels bevat de 

soorten wier volkomen vederkleed op de eene of 

andere wijze, vooral aan de zijden van de borst 

of van den romp, door verlengde en bovendien 

gedeeltelijk fraai metaalglanzige vederen versierd 

is, terwijl deze aanhangsels bij de jongen en wijfjes 

ontbreken, die integendeel zeer eenvoudige kleuren 

hebben. Zij schijnen tot Nieuw-Guinea, de Papoe- en 

Aroe-eilanden, Halmahera, Batjan en Australië beperkt 

te zijn. 

Vele soorten zijn tot heden zeer onvolkomen en 

slechts uit verminkte of onvolledige, door de Papoe'’s 

bereide huiden bekend, en men is in het onzekere 

omtrent de juiste bepaling der bijzondere streken 

die zij bewonen. Ook weet men zoo goed als niets 

van de zeden, de wijze van leven en nestelen en de 

eijeren dezer vogels. Intusschen verhalen de reizigers 

dat hunne stem het meest aan die der kraaivogels 

doet denken; dat zij na den paartijd in kleine troepen 

in het rond zwerven; dat de wijfjes veel menigvuldiger 

zijn dan de mannetjes, vermits laatstgenoemde door 

de inlanders overal vervolgd en gevangen worden: 

dat deze vogels zich over dag in het lommer der 

bosschen verbergen en slechts des morgens en avonds 

in het rond trekken, ten einde hun voedsel te vaan 

bestaat. De 

vogels door middel van 

zoeken, hetgeen uit boomvruchten 

inboorlingen vangen deze 

vogellijm, of schieten ze met botte pijlen. Wanneer 

zij de huiden dezer vogels voor den handel willen 

toebereiden , snijden zij er de pooten af, halen er 

eenvoudig het vleeseh met den schedel uit, steken 

er een stokje in en droogen ze bij vuur. Zoodanige 

half gedroogde, half gerookte huiden, door den handel 

verspreid, worden, gelijk men weet, als sieraad voor 

hoofdbekleedsel gedragen, en wel, met uitzondering 

der Indische volken, alleen door vrouwen. Daarentegen 

of 

sedert eeuwen als _optooisel voor hunne tulbanden. 

dienen zij, bij de Indische Maleische grooten 

Loodanige gedroogde paradijsvogelhuiden werden ook 

dadelijk na de ontdekking van de Moluksche eilanden 

door de Europeanen in ons werelddeel aangebragt, en 

reeds de schrijvers uit de tweede helft der zestiende 

eeuw maken er gewag van. Daar echter de pooten 

aan deze huiden ontbraken, zoo ontstond het sprookje 

dat deze vogels geheel van pooten ontbloot zijn en 

gedurig vliegen, en men gaf hun vooral ook om 

De heer 

het 

paradijsvogel-huiden door de Papoe’s. 

deze reden den naam van Paradijsvogels. 

von _ Rosenberg berigt het volgende omtrent 

toebereiden der 

De huiden van deze, zoo mede die van nog eenige 

andere soorten, bezigen de Papoe's reeds sints eeuwen 

als artikelen van handel en uitvoer. Tot dien einde 

worden de mannetjes en somtijds ook de wijfjes, met 

pijlen geschoten, waarna, door middeleener dwarssnede 



over den rug en buik, het bijzonder dikke vel 

afgestroopt wordt. Vervolgens snijden de Papoe’s 

de pooten met het achtergedeelte van het buikvel 

af, trekken de groote slaepennen uit, en halen nu 

de aldus bewerkte huid zoodanig over een rond 

staafje of takje heen, dat dit ter lengte van eenige 

middel van 

het houtje 

duimen buiten den bek witsteekt. Door 

een koordje, wordt deze laatste aan 

bevestigd. Dit gedaan zijnde. hangen zij de met 

asch veller inmen’shuis, boven houtascl llen binne 

de stookplaats op, om ze in den rook te droogen 

mgewreven 

en tegen ongedierte te bewaren. De huid is hiermede 

gereed, en heeft nu plaatselijk eene geldswaarde van 

25 cents tot een gulden. De inboorlingen van Misool 

laten pooten en slagpennen aan het vel, en de van 

daar afkomstige huiden zijn daarom het best geschikt 

te Ook 

hebbende, dat ongeschonden 

om naar behooren worden opgezet. de 

Aroenezen. bespeurd 

exemplaren meer gezocht zijn en betere prijzen 

behalen dan verminkte, wijken langzamerhand van 

de oude gewoonte af, om pooten en vleugels af te 

snijden, en er komen derhalve thans ook van Aroe 

goede huiden ter markt. Makassaarsche, Ternataansche 

en Oost-Ceramsche handelaars zijn het voornamelijk, 

welke paradijsvogelhuiden opkoopen en ze vervolgens 

onder den naam van »Boerong-Matie” (doode vogels) 

naar Ternate, Makassar en Singapore brengen, van 

verder naar Europa en China worden waar ze 

uitgevoerd. Volgens het zeggen dezer lieden komen 

de schoonste dezer huiden van de Noordkust en 

uit de diep. in de Geelvinksbaai liggende landen. 

De sultan van Tidore, opperleenheer van het 

onder Nederlands souvereiniteit staande gedeelte van 

Nieuw-Guinea, ontvangt jaarlijks, bij wijze van schatting, 

van daar een onbepaald getal huiden. 

Sommige soorten zijn gekenmerkt door lange, van 

losse draden voorziene, hooggele en roode zijvederen, 

en door een paar nog veel langere, slechts aan het 

einde van een vlaggetje voorziene vederen in den 

vorm van draden, en die boven de staartpennen 

uitsteken. Intusschen is voornoemd vlaggetje veelal 

niet aanwezig, hetzij van den beginne af‚ hetzij ten 

gevolge van afwrijven of afstooten. De bek dezer 

soorten is _kraaiachtie, maar naar evenredigheid 

tamelijk zwak, De groote Paradijsvogel, Paradisea 

apoda, is de zwaarste van alle bekende soorten. Hij 

is ruim zoo eroot als eene woudduif, en de hoofdkleur 

van het vederkleed is een bruinachtig koperrood: 

maar de ongeveer anderhalven voet lange zijvederen 

zijn oranjegeel; het voorhoofd, de teugels en de kin 

zijn met zwarte fluweelachtige, de overige gedeelten 

der keel met metaalelanzig groene vederen bekleed, 

terwijl de overige _ gedeelten van den kop hoog 

stroogeel zijn. De groote paradijsvogel wordt uitsluitend 

op de AroëÉ-eilanden aangetroffen. — De gewone 

Paradijscogel. Paradisea Papuana, heeft in het algemeen 

veel overeenkomst met den _erooten paradijsvogel, 
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maar hij is kleiner en kan in dit opziet met eene 

tortelduif vergeleken worden; en het stroogeel van 

den kop is aok over den mantel en de vleugelboet 

uitgestrekt. Bij de wijfjes en de jonge mannetjes zijn 

de kop en keel zwartbruin zonder geel of eroen, en 

de overige onderdeelen witachtig. Dit is de gewoonste 

soort van paradijsvogel, die het meest algemeen in 

den handel voorkomt, en nagenoee uitsluitend, ten 

minste in Europa, tot hoofdsieraad eebruikt wordt. 

Zij wordt aan de West- en Noord- Westkust van 

Nieuw-Guinea, en ook op de zuidelijke Papoe-eilanden 

Salawatie en _Misool waargenomen. Het schijnt dat 

deze paradijsvogel, gelijk de meeste overigen, door zijne 

zeden en zijnen aard, aan de kraai- of spreeuwvoeels 

doet Men de 

toppen der boomen, waar de wijfjes, die somtijds 

denken. ontwaart hem meestal op 

ten getale van 10 tot 20 bij elkaàr vergaderen, een 

luid gekakel laten hooren, terwijl de mannetjes, die 

in den regel slechts enkel voorkomen, hun ver klinkend 

stemgeluid, op de klanken »woako” gelijkende, door het 

bosch doen weêrgalmen. Deze vogels voeden zich met 

vijgen en andere boomvruchten:; maar zij eten ook 

In 

insekten 

insekten. den gevangen staat kan men ze met 

of 

Het is eenige jaren geleden 

vruchten, zelfs gekookte rijst voeden. 

gebleken, waaraan men 

steeds getwijfeld had, dat zij ook, bij behoorlijke 

zorg, levend naar Europa gebraat kunnen worden. 

De heer van Rosenbere heeft eerst kort geleden over 

dezen paradijsvogel het volgende berigt gegeven. »Hij 

wordt overal in menigte op het noorder schiereiland 

van Nieuw-Guinea, op Salawatie en Misool aangetroffen: 

verder om de oost schijnt de vogel zeldzamer te 

worden. De 

op de Noord-Oostkust van Nieuw-Guinea gelegen is, 

wilde bewoners der Humboldtbaai, die 

geene enkele huid aan boord van onze bragten ook 

schepen, en gaven zelfs door luidruchtig geschreeuw 

en gebaren hun verlangen naar het bezit daarvan te 

kennen, bij gelegenheid, dat ik hun een opgezetten 

paradijsvogel liet zien. Met de vederen der weinigen, 

welke ze nu en dan verkrijgen, versieren ze hunne 

pijlen of maken er haarpluimen van. Daarentegen 

worden te Doreh, aan de westkust van Misool, huiden 

in tamelijke hoeveelheid ter markt gebragt, en ik 

was te Doreh zoo gelukkie, zelf een paar van deze 

vogels te schieten.” 
>De vogel is, even als alle andere soorten zijner 

familie, een trekvogel, nu naar de kust, dan weder 

naar het binvenland verhuizende, naarmate er rijpende 

boomvruchten voorhanden zijn. Zulks was juist het 

geval tijdens ons verblijf te Doreh met de vruchten 

eener laurinee, die vlak achter de dorpen, op eenen 

circa 500 voet hoogen heuvelrug eroeit. Met krachtigen 

wiekslag kwamen de vogels, meestal wijfjes en jonge 

mannetjes, naar de boomen toevliegen, en waren zoo 

weinig schuw, dat ze zelfs terug kwamen, nadat er 

een paar malen op geschoten was. Over het algemeen 

is de vogel anders vreesachtie en moeijelijk onder 



schot te krijgen; vooral is dit het geval met de oude 

mannetjes. Hun 

afstand te hooren, en kan het best door de woorden 

geschreeuw is schor, op verren 

»woek, woek, woek” worden terug geven, waarop 

dikwerf. een krassend geluid volet. Het is in den 

morgen- en avondstond, dat men dit geluid door 

het woud hoort galmen, zelden midden op den dag. 

Gedurieg in beweging, blijft de vogel, van boom tot 

boom vliegend, nooit lang op een en denzelfden tak stil 

zitten, en verschuilt zich bij het minste geritsel in 

de lommerrijke toppen van het geboomte. Reeds 

vóór zonsopgang vliegen de paradijsvogels rond, om 

hun voedsel te zoeken, dat uit vruchten en insekten 

bestaat; des avonds verzamelen zij zich troepsgewijze, 

om in den top van den een of anderen hoogen boom 

te overnachten. Wat het nestelen aangaat, zoo kon 

mij niemand daaromtrent iets zekers mededeelen.” 

„De paartijd is afhankelijk van de mousson: op de 

Oost- en _Noordkust van Guinea, en op Misool valt 

ze in de maand Mei, op de Westkust en op Salawatie 

daarentegen in de maand November. De mannetjes 

verzamelen zich dan in kleine troepen op de toppen 

der zwaar belonamerde en hoogste boomen, schudden met 

de vlerken, dramijen den hals heen en weder en openen 

en sluiten de zijpluimen, onder het voortbrengen van een 

eigenaardig kwakend geluid, waarop de wijfjesaf komen”. 

» Wat den ligchaamsbouw betreft, zoo duidt deze op 

kracht en vlugheid; de schedel is hard, pooten en 

vleugels groot en bijzonder sterk, eu de huid is zoo 

dik, dat er een goed schot toe noodig is om een 

De beide 

onder het 

paradijsvogel uit een boom te schieten. 

vederbossen wortelen in eene, eerste 

vleugelgewricht liegende huidsplooi, van nagenoeg 

een duim lenete, welke de vogel naar willekeur 

uitstrekken en zamentrekken kan.” 

„De jonge vogel is, het nest verlatende, eenkleurig 

bruin, donkerder van boven en lichter aan de onderzijde: 

de staartpennen zijn even lang, de twee middelsten 

met een smallen baard. Bij de eerstvolgende ruijing 

verkleuren kop en nek im bleekgeel en worden 

voorhoofd en keel met de bekende fluweelachtig 

metaalgroene veertjes bedekt: de twee middelste 

staartpennen worden gelijktijdig een paar ned. duim 

langer. Bij de derde vederwisseling eindelijk, veranderen 

deze laatsten in kale, omtrent 15 duim lange schachten, 

en nu komen pas de schoone vederbossen boven de 

heup uit, welke, naarmate de vogel oud wordt, in 

lengte toenemen; gemiddeld zijn ze 5Û, en de kale 

schachten 60 ned. duim; bij zeer oude vogels echter 

dikwerf ook meer. De schitterende oranjekleur., 

waarmede de bossen aan het bovenste gedeelte prijken, 

verdwijnt geheel, wanneer het vel eenigen tijd aan 

lieht bloot staat. Vlieet de 

vogel of zit hij stil, dan hangen deze pluimen schuins 

den imvtoed van sterk 

naar beneden, in eene lijn met rug en staart. Im 

drift gerakende, riet hij ze vertikaal tusschen vlerken 

en romp omhoog en spreidt ze als een geopenden 

ze 170 

waaijer uit, er eene naauwelijks merkbaar sidderende 

beweging aan mededeelende. Im het leven zijn bek 

en pooten donker aschgraauw en de iris is dan 

witachtie geel, Om den paradijsvogel magtig te 

worden, gaan de inboorlingen van Nieuw-Guinea op 

de volgende wijze te werk. In den jaagtijd, die in 

het midden van de drooge mousson valt, trachten ze 

die boomen op te sporen, waarop de vogels den 

nacht doorbrengen; hierin geslaagd zijnde, klimmen 

zij in de toppen, die gewoonlijk de hoogsten van 

het woud zijn, en maken tusschen de takken een 

hutje, uit bladen en takjes zamengesteld. Omstreeks 

uur voor een zonsondergang, klimt een geoefend 

schutter, met pijl en boog gewapend, naar boven, 

verschuilt zich in het hutje en wacht nu de komst 

der vogels af, zich daarbij zoo stil mogelijk houdende. 

Naarmate de vogels komen aanvliegen, schiet hij ze 

een voor een met gemak neder, en een zijner aan 

den voet van den boom gebleven makkers raapt de 

naar beneden gevallen vogels op, welke, zoo zij met 

scherpgepunte pijlen geraakt zijn, dood ter aarde 

storten, doeh ongedeerd in des jagers handen vallen, 

zoo zij met pijlen geschoten zijn, welke verschillende, 

een driehoek vormende punten hebben, waar tusschen 

het ligechaam van den vogel door de kracht van het 

schot ingeklemd wordt. Reeds verscheidene malen 

heeft men levende exemplaren van dezen paradijsvogel 

gebragt naar Ambon, Makasser, Batavia, Singapore 

en Manilla, welke meest allen de gevangenschap zeer 

wel verduurden. Een te Ambon eenige jaren gehoudene 

ontvluette uit de kooi en tot heden weet men niet, 

wat er van geworden is. Volgens de nieuwspapieren 

zijn thans een paar levende vogels dezer soort in 

London, de eersten, welke men tot nu toe in Europa 

heeft kunnen overbrengen. Twee andere volwassene 

mannetjes, voor eene som van f 150 gekocht en 

voor Z. E. Sloet Beele. 

Gouverneur Generaal van Neêrlands-Indië, bragt ik 

bestemd Baron van de 

zelf onlangs van Makasser naar Java over. Ze waren 

zoo tam geworden, dat ze het voedsel uit mijne 

hand kwamen eten. Dit bestond in pisang en levende 

kakkerlakken (Blatta orientaiis, Linn), welke laatsten 

zij met de pooten vast hielden, de beenen afbeten 

en ze vervolgens inslikten. Ze dronken daarbij veel 

water. In twee kooien naast elkander zittende, 

geraakten de vogels dikwerf in strijd en beten 

Huiden 

dezer soort, zonder pooten, kan men nagenoeg altijd 

elkander geducht tusschen de tralies door. 

te Ternate, voor anderhalf à twee gulden koopen: 

huiden met pooten daarentegen, van Misool af komstig. 

zijn alleen te _Wahaai op de Noordkust van Ceram 

Op de 

Zuidkust beet de vogel »Tstankar”, in de Mac-Cluer-baai 

»Woembie”®, te Doreh »Mambefoor”, te Misool »Sjak” 

en in de Humboldbaai »Ziahr”. 

De roode Paradijscogel, Paradisea rubra, is nog kleiner 

verkrijgbaar voor nagenoeg denzelfden prijs. 

dan de gewone soort. met welke hij im het algemeen E 
E 
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overeenstemt, ofschoon hij in de bijzonderheden 

aanzienlijke afwijkingen aanbiedt. De stroogele kleur 

van den kop breidt zich namelijk niet slechts over 

den _ mantel en de vleugelbogt uit, maar loopt 

bovendien onder het eroen van de keel door en 

neemt ook de zijden van den kop in: men ontwaart 

op de kruin eenen zwarten band, die van het eene 

oog tot het andere loopt, en voor dezen band vormen 

de metaaleroene voorhoofds-vederen eene saort van 

dwarsen kam, die in het midden gescheiden en dus 

als het ware in twee kleine horens verdeeld is. 

De roode Paradijsvogel. 

Bij eenige tamelijk kleine soorten, die de nieuwe 

patuurkundigen onder den geslachtsnaam »Diphyllodes” 

van de overige soorten afgescheiden hebben, ontbreken 

de verlengde daarentegen zijvederen; er is een 

groote kraag, gevormd uit de verlengde nekvederen, 

aanwezig; de beide staartdraden eindelijk zijn lanes 

hunne geheele binnenzijde van kleine draden, eene 

doorloopende vlag vormende, voorzien, en kringvormig 

naar buiten omgekruld. In grootte houden deze vogels 

het midden tusschen een leeuwerik en een spreeuw. 

Hun snavel heeft de eedaante van dien der voorgaande 

Het 

paradijsvogel op eene zeer in het oog vallende wijze 

oog is bleekgeel. Bovendien wijkt de roode 

van de beide voorgaande soorten af, niet slechts door 

de bloedroode kleur van zijne zijdevederen, maar 

vooral doordien de beide draden van den staart 

afgeplat en geheel hoorn- of baleinachtie zijn. 

Niettegenstaande deze laatste eigenschap, vertoonen 

deze draden aan het einde eene kleine, langwerpie 

eironde vlag, die echter zeldzaam aanwezie is. De 

roode paradijsvogel werd tot heden uitsluitend op 

het noordelijke Papoe-eiland Waaigeoe aangetroffen. 

Paradisea rubra. 

soorten. — De meest bekende soort is de gekraagde 

Paradijscogel, Paradisea speciosa of »magnitica”” genoemd. 

Zij heeft een bundel verlengde vederen aan de kin: de 

nekkraae is zwavelgeel, de onder den kraag verborgene, 

maar eveneens verlengde vederen van den mantel zijn 

zwartachtig bloedrood, de vleugels bruinachtig geel, 

de onderdeelen en staartdraden metaalgroen. Zij 

bewoont de bergstreken van Misool en Salawatie. — 

Een 

die van de voormelde soort afwijkt. 

gedroogd voorwerp van eenen _paradijs-vogel, 

doordien de 

nekkraag rood is in plaats van geel, heeft aanleiding 
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gegeven tot het opstellen van eene eigene soort 

onder den naam van »Paradisea Wilsonii”’ of 

»Respublica”. — Zeer verschillend is daarentegen 

Paradisea calra, door den onvermoeiden natuurkundigen 

reiziger Dr. Bernstein, in 1863, op het eiland Waaigeoe 

grootte en ontdekt. Deze fraaije vogel komt in 

gestalte met den gekraagden paradijsvogel overeen; 

maar de kruin en het achterhoofd zijn kaal en slechts 

van eenige vederstrepen voorzien, die in hun verloop 

nagenoeg overeenkomen met de schedelnaden van den 

jongen vogel. Deze kale huid is bij het mannetje 

prachtig kobaltblaauw, bij het wijfje vuilblaauw met 

erijs en rood gemengd. 

De kleinste, maar prachtige en het meest verbreide 

soort draagt den naam van Kowings-Paradijsvogel, 

Paradisea regia, en vormt bij de nieuwe natuurkundigen 

het geslacht »Cicinnurus.” Zij heeft nagenoeg de 

grootte van een spreeuw, en eenen kraaiachtigen, maar 

zwakken snavel. Zij is, met de volgende soort, kennelijk, 

doordien de vederen van het voorhoofd tot over 

de neusgaten doorloopen. en het oude mannetje 

onderscheidt zieh van alle overiee soorten door de 

staartdraden, die aan het einde van eene spiraalsgewijze 

naar binnen omgekrulde vlag voorzien zijn. De kop, 

hals en alle bovengedeelten van het vederkleed zijn 

geelachtig purperkleurig met eenen metaalglans; de 

staartdraden met hunne vlag groen met metaalelans:; 

dwars over den krop loopt eene sjerp van eene gelijke 

prachtig groene kleur; borst en buik zijn wit, maar 

aan weêrszijde van de borst ontwaart men een kleinen 

bundel verlengde en _bruinachtige. maar aan haar 

verbreed einde metaalgroene vederen. Het mannetje 

in het onvolkomen kleed en het wijfje hebben de 

bovendeelen bruin, de onderdeelen vuil okergeel met 

digte, donkere dwarslijnen. De Konings-paradijsvogel 

werd op de meeste door Europeanen bezochte punten 

van Nieuw-Guinea aangetroffen, en komt ook op de 

Aroe- en sommige Papoe-eilanden voor. 

De Konings-paradijstogel. 

Eerst eenige jaren geleden werd op de eilanden 

Halmahera en Batjan, door den Engelschen reizieer 

Wallace, eene geheel nieuwe soort van paradijsvogel 

ontdekt, hem ter eere genoemd en onder een eigen 

Wallace, 

Paradisea Wallace, nadert den Koningsparadijsvogel 

geslacht gebragt. De Paradijsvogel van 

door zijne tot over de _ meusgaten _ verlengde 

Paradisea regia. 

voorhoofds-vederen ; maar de staartdraden ontbreken 

geheel en al, en elke vleugel is daarentegen 

voorzien van twee, den geheelen vleugel in lengte 

evenarende, diet bij zijne bogt te voorschijn komende, 

smalle, ofschoon naar haar einde allengs eenigzins 

breeder wordende vederen. Deze soort heeft de 

grootte van den gewonen paradijsvogel, is grijsbruin 
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van kleur, terwijl de zijdevederen eene vuilwitte tint 

hebben, en het zou een bepaald hoogst onaanzienlijke 

vogel zijn, indien het volkomen kleed der mannetjes 

niet op de keel, den krop en de in twee bundels 

verlengde borstvederen eene fraai donkergroene kleur 

met metaalglans vertoonde. Deze vogel schijnt cen 

vrij nest op hooge boomen te maken. 

Eene soort, die zich het meest natuurlijk aan de 

gekraagde paradijsvogels schijnt aan te sluiten, maar 

geheel van staartdraden ontbloot is, Paradisea atra 

heeft borstschild 

gelijk de paradsijvogel van Wallace, een grooten gelen 

of psuperba”’, een dubbel groen 

nekkraag gelijk de gekraagde paradijsvogel, en de 

voorhoofds-vederen opgerigt en in twee bundels 

verdeeld. Zij bereikt ongeveer de grootte van een 

lijster, en is slechts uit een zeer klein getal, door 

Papoe's toebereide huiden, zonder opgave van eene 

Zij komt echter meer bepaalde af komst, bekend. 

De Ster paradijsvogel. 

Kenige soorten doen door haar geel en zwart 

vederkleed en hare grootte aan de wielewalen denken. 

behoort mede onder 

slechts 

schijnt 

Eene dezer, Paradisea aurea. 

de soorten die men volgens gedroogde 

het Noordwestelijk 

Nieuw-Guinea te Haar 

snavel is stevig en zwartachtig, en de vederen van 

Papoe-huiden kent. Zij 

schiereiland van bewonen. 

den nek en mantel zijn verlengd en haarachtig. 

De hoofdkleur wan het vederkleed is een prachtig 

roodgeel; maar de slag- en staartpennen, de keel en 

eene van daar tot over den krop loopende streep zijn 

zwart. — De tweede soort, Paradisea chrysoeephala, 

ook »Sericulus regens” en »mellinus” genoemd, heeft 

eenen gelen bek, bleekgele oogen, zwarte pooten. en 

waarschijnlijk van het Noorder-schiereiland _ van 

Nieuw Guinea. 

Eene der fraaiste, merkwaardigste en zeldzaamste. 

eveneens slechts naar onvolledige huiden van onbepaalde 

afkomst opgestelde soorten is de Sfer-paradijsvogel. 

Paradisca serpennis, ook »aurea” en »sexsetacea” 

genoemd. Zij is boven alle anderen gekenmerkt door 

een zestal, wit het achterhoofd voortkomende draden. 

die ongeveer de lengte van de vleugels hebben en aan 

hun einde van een rondachtig vlaggetje voorzien zijn. 

De vederen van de zijden des ligchaams zijn verlengd, 

maar tot aan haar einde breed, en vormen, uitgespreid. 

aan weèêrszijde een soort van digten waaier. De 

hoofdkleur van dezen vogel is een glanzie (luweelachtie 

purper zwart, maar de keel is van een groot, uit 

schubachtige, goudbrons-kleurige vederen gevormd 

schild voorzien, en de opgerigte voorhoofds-vederen 

zijn aan haar eind zilverwit. 

Paradisea scapennis. 

het vederkleed is fluweelzwart, maar de (uweelachtige 

vederen van den bovenkop eu achterhals zijn hooggeel. 

Het wijfje en de jongen zijn daarentegen bruin, maar 

de 

Deze zeer fraaije vogel wordt in Zuid-Oostelijk Australië 

vederen hebben in het midden eene witte vlek. 

aangetroffen. Hij houdt zich in het bosch op, voedt 

zich met beziën, vruchten en zaden, en komt zelfs 

in de groote tuinen. ten einde de perzik- en andere 

lijne vruchtboomen te gaan plunderen. Men ziet de 

oude mannetjes dikwijls zamen strijden, en zij zijn 

schuw: de jongen en wijfjes toonen weinig vrees. 

Bij alba. tot Let 

„Seleucides” heeft verheven, is de bek tamelijk dun. 

Paradisea die men geslacht 

langer dan de kop. en flaauw gekromd. De zijvederen 



zijn goudgeel en lang, maar bovendien zijn de schachten 

van de onderste dezer vederen in dunne, vrije en 

lange draden uitloopende. De kropvederen zijn 

verlened, zeer breed en vormen een grooten kraag. 

De staart is kort en heeft geene aanhangsels. De 

hoofdkleur van het vederkleed is fluweelzwart, met 

donkergroenen, purperachtigen en paarsen weèrschijn. 

De vederen van deu borstkraag hebben smaragdgroene 

zoomen. en de lange vederen der zijden van den 

romp trekken mm het hooggele. Deze soort evenaart 

in grootte onzen gewonen paradijsvogel, en wordt in 

de bergachtige streken van het Papoe-eiland Salawatie 

aangetroffen. Zij vliegt goed, voedt zich met vruchten 

en insekten, en laat een scherp, als »schek-schek” 

klinkend geluid hooren. In den bronstijd zet de vogel 

het 

verwijderd staande, naar voren op, en opent de verlengde 

den borstkraag ringvormig en van ligehaam 

zijvederen tot een prachtigen waaier. 

174 »— 

tot slechts uit 

gedroogde Papoe-huiden bekende soort, Paradisea nigra, 

ene zeer zeldzame, nog toe 

gewoonlijk »Astrapia” genoemd, is niet veel grooter 

dan een zware lijster, maar haar trapsgewijze 

verlengde staart is ongeveer 3 maal zoo lang als het 

overige ligchaam. De zijvederen van haren romp 

zijn niet verlengd; daarentegen ontwaart men aan 

weêrszijde van den bovenkop een grooten kraag, die 

van het voorhoofd tot om de oorstreek loopt, en uit 

schubachtige vederen bestaat. De bek is tamelijk 

Het 

manmetje is zwart, met paarsen, op den kop en de 

dun, korter dan de kop en nagenoeg regt. 

onderdeelen met gouderoenen weèrschijn. Bij het 

kleinere wijfje ontbreekt de kraag, en het vederkleed 

De t, dat 

vogel uitsluitend van het, in het noordelijke gedeelte 

is bruin. heer von Rosenberg z deze 

der Geelvinksbaai gelegen, eiland fobie komt. 

Eene andere soort met eenen even langen staart 

De dAstrapia. Paradisea nigra. 

als de voorgaande, Paradisea magna. gewoonlijk 

»Fpimaechus” genoemd, heeft eenen tamelijk dunnen, 

verlengden en eeniezins gekromden bek: de vederen 

der zijden van de borst eu den buik zijn zeer verlengd, 



de achtersten puntig, de voorsten breed, gedeeltelijk 

zejsvormig uitloopend en eene soort van oprigtbaren 

waaijer vormende. Het mannetje heeft omstreeks de 

grootte van onzen ekster, maar zijn staart bereikt 

twee en een halven voet lengte. De hoofdkleur van 

zijn vederkleed is een prachtig fluweelzwart, met 

blaauweroenen en paarsen weèrsehijn; de zeisvormige 

einden der zijvederen zijn metaalglanzig blaauw 

en groen. Het wijfje is kleiner en bruin, op de 

onderdeelen met lichte dwarsstrepen. Ook deze soort 

is slechts uit gedroogde Papoe-huiden bekend. Men 

gelooft dat zij het Noordwestelijk schiereiland van 

Nieuw-Guinea bewoont. De huiden van dezen prachtigen 

vogel komen intusschen slechts zelden in den handel. 

of zijn alsdan dikwijls zoo verminkt. dat zij voor de 

verzamelingen weinig waarde hebben. 

Sommige soorten, de Klim-paradijsvogels, die men 

in het ondergeslacht »Ptiloris” vereenigt, hebben 

eenen dunnen, gekromden, zwarten bek, die langer 

is dan de kop, eenen tamelijk korten staart, korte 

vleugels, en stevige zwarte pooten, die van eenen 

langen achterteen en groote gekromde nagels voorzien 

zijn. Deze vogels evenaren in grootte nagenoeg eene 

duif. 

hunne hoofdkleur is een fraai paarsachtig fluweelzwart: 

De mannetjes hebben verlengde zijvederen: 

maar de bovenkop en een groot keelschild zijn met 

schubachtige vederen bekleed, die. gelijk de beide 

middelste staartpenuen, fraai metaalglanzig groen 

van kleur zijn. De wijfjes en jongen zijn daarentegen 

op de bovendeelen kaneelbruin, op de onderdeelen 

witachtige, met zwarte dwarsstrepen. Deze vogels 

bewonen de bosschen van Nieuw-Guinea en Australië. 

Zij kruipen somtijds, gelijk de boomkruipers, langs de 

stammen en takken der boomen, en voeden zich met 

beziën, vruchten en allerlei insekten, vooral ook 

mieren. — Bij Pliloris paradisea, van Australië, zijn 

de zijvederen breed, een weinig verlengd en met 

olijfgroen gezoomd. Deze soort bewoont als standvogel 

de bosschen van het zuidwestelijk gedeelte van 

voornoemd werelddeel. Gould houdt het oude mannetje 

voor den prachtigsten van alle tot nog toe ontdekte 

Australische voeeds. terwijl de wijfjes en Jonge mannetjes 

daarentegen tot de meest eenvoudig gekleurden 

behooren. Het is te bejammeren, dat men deze aan 

hare verblijfplaatsen geenszins zeldzame soort niet 

levend voor onze dierentuinen aanvoert. — Bij P/ioris 

magnifica, vaa Nieuw-Guinea, die in het zuidwestelijk 

gedeelte van dit eiland door eene grootere bijsoort 

vervangen wordt, zijn deze vederen haarachtig en tot 

over den staart verlengd. De oude mannetjes zijn zeer 

schuw. Men ziet hen dikwerf op de doode takken op 

de toppen der boomen zitten en, door met de vleugels 

te klappen, een gedruisch voortbrengen, hetgeen tot 

op honderd passen afstand kan worden gehoord. Zij 

hebben eene eenvoudige, maar luide stem, en het 

wijfje leet. volgens de inboorlingen, hare witte eijeren 

in boomholen. 

Pliloris magnifica. 

Aan de paradijsvogels sluiten zich eesige vogels 

van Nieuw-Guinea, de Papoe- en Aroe-eilanden aan. 

die door hunne erootte, gestalte en zelfs door hunnen 

aan de eksters doen denken. snavel _eceniezins 

Intusschen is hun staart, ofschoon sterk afgerond. 

niet langer dan de vleugels. De vederen van den 

kop, hals en krop zijn klein, fluweelachtig en glinsterend 

blaauweroen met gouden weèrschijn, terwijl het overige 

kleed De 

Chalyhaca viridis genoemd. — Bij Chalybaea Keraudrent 

blaauwzwart Is. gewone soort wordt 

zijn de kruinvederen aan weèêrszijde verlengd en 

opgeriet. 

DE SPEELVOGELS. PTILORHYNCHUS. 

Men kan onder dezen naam eene kleime reeks van 

vogels uit Nieuw-Guinea en Australië zamenvatten, 

die zich het naaste aan de paradijsvogels aansluiten, 

hunne maar vooral daarm en door levenswijze. 

onderling overeenstemmen, dat zij als het ware 

lusthoven vervaardigen, waar hunne lief kozimgen plaats 

hebben. en waarin zij allerlei, vooral blinkende 

voorwerpen slepen. Het zijn vogels, die de erootte 

van eene duif of lijster hebben, met eenen stevigen, 

flaauw gekromden snavel, die korter is dan de kop: 

met stevige pooten, middelmatige, eenigzins afgeronde 

vleugels, eenen middelmatigen of tamelijk korten en 

aan zijn einde regten staart. en tamelijk eenvoudige 

kleuren. 



—x 176 

Bij sommige soorten is de staart korter dan de 

romp; de snavel is hoog en aan zijne gekromde 

punt ingekorven; en de neusgaten zijn met de naar 

voren gekeerde ‘vedertjes van het voorhoofd, bij de 

mannetjes geheel, bij de wijfjes gedeeltelijk, bedekt. 

De eene, de Satijnvogel der Engelschen van Australië, 

Plilorhynelus holosericens, is nagenoeg zoo groot als 

eene duif, Het 

mannetje is blaauwzwart met satijnglans; de iris van 

maar haar staart is veel korter. 

het oog lichtblaauw, met eenen rooden kring om de 

pupil. Het wijfje is olijfkleurig, op de onderdeelen 

lichter. en iedere veder heeft eene donkerbruine 

halvemaanvormige vlek. Deze soort bewoont het 

zuidoostelijke Australië, Het is een standvogel, die 

echter in het najaar, tot kleine troepen vereenigd, 

streek van het woud naar de andere van de eene 

rondzwerft. Men ziet hen alsdan, vooral lanes de 

rivieren, op den grond. Zij voeden zich voornamelijk 

met vruchten, b. v. wilde vijgen. Behalve den 

helderklinkenden loktoon van het mannetje, laten beide 

seksen dikwijls, bij gevaar of andere aandoeningen, 

eenen onaangenamen, ruwen keeltoon hooren. Im 

den paartijd maakt het mannetje met behulp van 

het wijfje, op den grond, eene soort van prieeltje 

of overwelfde galerij van takjes, die als plaats voor 

hunne hief kozingen dient. Zij leggen tot dit einde, 

door overhangende boomtakken im eene eenzame, 

beschermde plaats im het woud, eene meniete | 

takken op den grond, doorvlechten deze, en steken 

in het middelste gedeelte van dit aanzienlijk gewelfde 

terras, eene menigte fijnere buiezame takjes, welke 

met hunne punten, ter webrszijde maar binnen 

gekromd en vereenigd, eene soort van prieeltje 

vormen. Deze vogels slepen vervolgens aan den invane 

of im het binnenste van dit prieeltje allerlei voorwerpen, 

zooals fraaije vederen van papegaaijen of andere vogels, 

snippers van gekleurde _ kleedingstoffen, _ horens, 

schelpen, stukjes van beenderen enz, en de inboorlingen 

zijn zoo goed bekend met de neiging dezer vogels 

om allerlei kleine voorwerpen weg te slepen, dat zij, 

indien Zij iets dergelijks, b. v. een pijlspits, missen, 

A die gewoonlijk in de verblijfplaatsen dezer vogels 

terugvinden. Indien men dezen lusthof vernielt, maken 

zij weldra eenen nieuwen. De tweede soort is de 

»Cat-bird” der Engelschen van Australië, P(ilorhynehus 

Smithü of »vireseens.” Hij is kleiner dan de voorgaande 

en groenachtig, op de onderdeelen lichter en met 

witte 

Australië, 

vlekken. _ Hij bewoont het Zuid-oostelijke 

voedt zieh met boomvruchten, en maakt 

lusthoven als de voorgaande soort, maar zijn 

stemgeluid is zoo eigenaardig. dat, indien twee of 

meer voorwerpen hun concert beginnen, de toehoorder, 

in plaats van vogelstermmen uit eenen boom. het 

nachtgeschreeuw van onze katten op de daken der 

huizen _ meent te _ vernemen. De derde soort, 

Plilorhynchus buecoides, komt van Nieuw-Guinea. Zij 

heeft de erootte van een zwarten dijster, maar haar 

staart is veel korter. Zij is op de bovendeelen hoog 

groen, op de onderdeelen vaal roestgeel, met zwarte, 

roodachtige vlekken. 

Andere soorten, CHLAMYDERA, hebben den staart 

een weinig langer dan den romp, en vrije neusgaten. 

Hare kleuren zijn zeer eenvoudig; maar de mannetjes 

hebben, aan den nek, een waaijervormigen kraag 

van verlengde, smalle, zijdeachtige, purper-rosékleurige 

vederen. De eene soort, Chlamydera maculata, is 10 

oude duim lane, van boven donkerbruin met bruingele 

vlekken, op de onderdeelen grijsachtig rood met vele 

fijne ziezaevormige dwarslijnen. Deze vogel bewoont 

Oost-Australië. Hij is zeer schuw en laat zijne ruwe, 

maar schelklinkende stem vooral hooren als hij 

verontrust wordt, en zet zich alsdan gewoonlijk op 

de takken der hoogste boomen. Hij maakt lusthoven 

zooals de satijuvogel, en deze zijn noe fraaier en 

grooter, somtijds drie voet lang, en meer op eene 

gaanderij gelijkende, dan bij voornoemde soort. De 

buitenzijde dezer gaanderij is meestal met gras bekleed, 

van binnen is de erond met steentjes bedekt, en 

voor ieder der beide ingangen, ligt een groote hoop 

van allerlei bijeengesleepte voorwerpen, als schelpen, 

beenderen enz. Men ziet voor het overige, zooals 

dit ook bij den satijnvogel het geval is, dikwijls 

verscheidene mannetjes achtereenvolgens door deze 

gaanderij loopen. De tweede soort, Chlamydera nuchalis, 

is een voet lang, van boven grijsachtig bruin, op 

de onderdeelen geelachtig grijs. Zij bewoont het 

Noord-westelijke Australië en maakt gaanderijen, 200 

als de voorgaande soort, gewoonlijk van derdehalven 

voet lenete en anderhalven voet breedte, 

DE ORGELVOGELS. CRATICUS. 

Deze vogels, die men ook »Cassican,’ »Barita”’ en 

pStrepera’” noemt, bewonen Australië, Nieuw-Guinea 

en eenige andere Oost-Indische eilanden. Sommigen 

hebben het voorkomen van kraaijen, terwijl anderen 

door den vorm van hunnen bek de klaauwieren 

naderen. Zij onderscheiden zich intusschen van beiden 

door hunne spleetvormige en geheel vrije neusgaten, 

en door dat de bovenbek op het voorhoofd in een 

breed, een halven kring vormend schild uitloopt. 

Deze bek is dikwijls, ten minste aan zijne achterhelft, 

blaauwachtie van kleur. 

De soorten van «it geslacht vormen eene 

onafgebrokene reeks, die allengs van den kraaijenvorm 

tot dien van de klaauwieren overgaat. Naarmate dit 

plaats heeft worden de pooten allengs korter en de 

snavel verkrijgt eene steviger en meer gekromde 

punt. Hunne levenswijze ondergaat, bij de verschillende 

soorten, aanzienlijke wijzigingen, vertoont echter vele 

algemeene trekken. Zij voeden zich met vruchten, 

zaden, wormen, insekten, en de klaauwierachtige 

soorten ook met kleine vogels. Zij houden zich in 

bosschen of struiken, meestal diet bij den erond. 



op. vliegen gewoonlijk laag over den grond, en de 

meesten maar zeer behendig, 

zelfs over oneffene vlakten, of van tak tot tak. Zij | 

loopen huppelende, 

maken hun groot nest op boomtakken, niet hooe | 

van den grond, en leggen 3 tot 4 eijeren. Men ziet 

de ouden, volgens het jaargetijde, meestal alleen of 

bij paren, of met hunne familie; de grootere soorten 

leven dikwerf gezellie. Hunne stem is luid, maar 

zeer zonderling, en op de onharmonische toonen van 

een ontstemd draaiorgel, bij sommigen ook op het 

geluid eener bel gelijkende, 

De soorten die meer bepaaldelijk den kraaivorm 

vertegenwoordigen, overtreffen de overigen in grootte, 

en zijn voornamelijk gekenmerkt door haren regten, 

aan de punt niet, of slechts weinig gekromden bek, 

Zij bewonen allen Nieuw-Holland en Tasmanië. 

De grootste soort van alle orgelvogels is Cracticus 

argulus. Lij is een weinig grooter dan een kraai, en van 

eene grijs-bruinachtig zwarte kleur. die echter aan den 

wortel der slagpennen en op de onder-dekvederen | 

zoo als ook aan het einde van den staart, door 

wit afgebroken wordt. Zij wordt in Tasmanië 

menigvuldig aangetroffen, is echter in de kuststreken 

minder algemeen dan meer binnenlands. Volgens | 

Gould, aan wien men in het algemeen de volledigste | 

mededeelingen over de orgelvogels te danken heeft, 

komt zij ook enkel in het zuidelijk gedeelte van 

Nieuw-Holland voor, maar zijn de voorwerpen van 

deze Zij 

bewoont opene plaatsen in bosschen en heuvelachtige, 

streek kleiner dan die van Tasmanië. 

dun met hout of struiken begroeide streken. Ofschoon 

zij zich van tijd tot tijd op boomtakken zet, schijnt 

zij zich niettemin bij voorkeur op den grond op te | 

houdev, waarop zij met buitengewone schielijkheid 

loopen kan. Men treft er meest 3 of 4 stuks bij 

elkander aan; in den winter echter ontmoet men 

ze in grooter getal gezellig levende. Zij voedt zich | 

voornamelijk met insekten, vooral sprinkhanen, en | 

in het algemeen met soorten die op den grond | 

leven. Bovendien eet zij vruchten en zaden. Hare 

stem bestaat uit zeer eigenaardige toonen, die dan 

eens op de herhaalde woorden: »klink, klhmk”, dan 

weder op de klanken voortgebraet door het slaan | 

met den hamer op een groot aanbeeld gelijken. Zij 

maakt haar groot, komvormig nest uit boomtakjes, 

belegt het van binnen met vezelachtige worteltjes 

en andere zachte stoffen, en plaatst het op den 

horizontalen tak van lage boonten. Gould heeft, onder 

den naam van Cractieus melanopterus, eene soort uit 

Zuid-Australië beschreven, die volgens hem groote 

overeenkomst toont met voornoemden vogel, maar 

in het geheel geen wit aan de vleugels heeft. 

Cractteus fuliginosus, eveneens door Gould ontdekt, is 

volgens hem gekenmerkt, doordien de onder-dekvederen 

van den staart, in plaats van wit te zijn, de kleur hebben 

der overige vederen, te weten eeu roetachtig zwart. 

Het oog is geel, even als dat der beide voornoemde 
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soorten. Deze heeft in hare zeden, stem en levenswijze 

veel overeenkomst met de groote soort. Haar nest 

gelijkt, volgens Gould, veel op dat der Europesche 

kraaijen, en hare 3 eijeren zijn bleek roodbruin, 

met groote, onregelmatige vlekken. De Engelsche 

kolonisten noemen dezen vogel »zwarten ekster”. 

Eene andere soort, Oractieus anaphonensis, die van 

de grootte van een gewonen kraai is en loodkleurieg 

grijze vederen heeft, wordt door de Engelsche 

kolonisten van Oost- en West-Australië, hare 

woonplaats, schreeuwer (squeaker) genoemd. Men treft 

haar alleen en bij paren in bosschen aan, waar zij, op 

de wijze onzer kraaijen, haar voedsel op den erond 

opzoekt. Dit bestaat voornamelijk uit torren en 

maskers van allerlei insekten, Hare vlugt is gemakkelijk, 

aanhoudend, en men ziet haar somtijds tamelijk hooe 

in de lucht rijzen. Hare stem is krijschend en schel. 

Men vindt haar nest omstreeks het begin van October 

in het digte lommer der eucalyptus-boomen verborgen. 

het 

gevlekte eijeren. 

en bevat 3 vaal roodbruine, overal met bruin 

Eene soort, Cracticus graeulinus, die niet geheel de 

grootte van een kraai heeft, is zwart, maar de staart 

is aan den wortel en het einde wit, gelijk ook 

eene groote vlek op de groote slagpennen en de 

onder-dekvederen van den staart wit zijn. Zij wordt 

in Nieuw-Zuid-Wallis aangetroffen, bewoont bosschen 

of ook opene plaatsen, maar bij voorkeur de met 

Zij leeft meer op struiken beeroeide kuststreken. 

boornen dan op den grond, en voedt zich grootendeels 

Men 

(n 

vruchten. 

4 tot 

wijze aan. Zij verlaat 

met zaden, beziën en met andere 

treft 

stuks, zeldzaam enkel of paar: 

haar veelal in kleine troepen van 

haar gewoon verblijf slechts wanneer zij in naburige 

het 

rondzwerven. Hare: stem is schril eu zij doet die 

streken, met doel om voedsel te zoeken, vaat 

ook onder het vlieeen hooren. Haar nest, hetwelk 

zij op boomen plaatst, gelijkt op dat der voorgaande 

soorten. 

De soort, welke den naam van orgelvogel of Cracticus 

orgamum. draagt, heeft brutengewoou veel overeenkomst 

Cracticus 

het 

midden houden tusschen een kraai en een kerkkouw. 

met twee andere, Craetieus leuconolus en 

tibicen. Deze vogels, die in grootte ongeveer 

en de punt van den bovensnavel een weinig afwaarts 

gekromd hebben, zijn zwart van kleur, met uitzondering 

der voorhelft vau den staart en de vleugels, den 

nek, achterrug en de dekvederen van den staart. 

welke deelen wit zijn Wat den voorrug betreft, deze 

is zwart bij C. tibicen, en wit, maar bij de jongen 

of 

CU. orgamum, 

grijs gemengd, bij C. leuconotus en wijfjes met 

welke laatstgenoemde bovendien een 

weinig kleiner is en een korteren bek heeft dan de 

beide overige soorten. Het zijn vooral voorwerpen van 

C. leuconotus en U. tibieen, die men in de nieuwere tijden 

hier en daar levend in de diergaarden ontmoet, en 

die door hun gefluit de toeschousvers verlustigen af 



ongeduldig maken, wanneer zij, zoo als dikwijls 

geschiedt. niet verkiezen hunne stem te doen hooren. 

Zij dragen zelfs aangeleerde deuntjes voor, en doen 

dit dikwijls tamelijk zuiver, met uitzondering van de 

voorlaatste tot den grondtoon leidende moot, die zij 

niet schijnen te kunnen treffen. De soort die meer 

bepaaldelijk orgelvogel, worgan bird,” of witte ekster, 

»white magpie,’ genoemd wordt, schijnt slechts in 

zelfs 

Men ziet haar veelal gezellig 

Pasmanië voor te komen, en daar m zekere 

streken te ontbreken. 

in kleine troepen van 6, 12 of meer stuks bij elkaär. 

Deze vogels loopen op den grond met groote snelheid 

en zoeken aldaar hun voedsel, zijnde dit allerlei 

msekten, rupsen en wormen. Hunne lokstem bestaat 

uit enkele luide toonen; wanneer zij daarentegen, in 

de schemering, op de dorre takken van boomen zitten 

uit te rusten, laten zij hunnen zang hooren, welks 

toonen aan zonderlinge en onderling verschillende 

die van een draaiorgel doen denken. Deze vogels 

bezitten de gaaf der nabootsing, ook van woorden, 

in een hoogen graad. Zij plaatsen hun, op een 

kraaijennest gelijkend nest op boomen, en het wijfje 

leet 3 tot 4 

zoogenaamde schaalvlekken en bruine buitenvlekken 

eijeren, die door groenachtig grijze 

bedekt zijn. Wat Cractieus leuconotus betreft, hij bewoont 

Zuid-Australië, oostelijk tot Nieuw-Zuid-Wallis. Hij is 

zeer schuw, zoekt zijn voedsel, hetwelk in sprinkhanen 

en andere insekten bestaat, op vlakten, loopt met 

groote snelheid over den grond en vliegt met niet 

minder behendigheid. Hij heeft in zijne stem, wijze 

van leven en nestelen enz. veel overeenkomst met 

de voorgaande en volgende soorten. De eijeren ziju 

somber blaauwachtig wit, hetgeen somtijds in het 

roode trekt, maar met groote, bruine en bruinroode 

vlekken van allerlei gedaante afgebroken is. De soort 

met een zwarten voorrug of mantel, Cractieus tibicen, 

Nieuw-Zuid-Wallis, en 

Engelschen van deze streken eenvoudig ekster,‚»magpie,” 

bewoont wordt door de 

genoemd. Ook deze soort is in haren zang, hare zeden, 

haar voedsel enz, weinig of miet van den orgelvogel 

verschillend; maar zij houdt zich gaarne nabij de 

menschelijke woningen op en wordt zeer vertrouwelijk. 

Zeer opmerkenswaardie is hetgeen E.‚ Ramsey kort 

geleden over de eijeren van dezen vogel berigt heeft, 

te weten: dat zij onderling in grootte, vorm 

en kleur, zelfs die van een en hetzelfde nest, zoo 

buitengewoon verschillen, dat men ze, zonder ze zelf 

uit het nest gehaald te hebben, niet voor gelijksoortig 

zou houden. Omtrent de kleuren der jonge vogels 

merkt de heer Ramsey op. dat hunne borst donkerbruin 

en niet zwart van kleur is. 

Bij eenige andere soorten, die zich overigens ten 

naauwste aan de drie voorgaanden aansluiten, is de 

snavelhaak duidelijk, ofschoon miet zeer sterk 

ontwikkeld. Zij hebben niet geheel de erootte van 

een kerkkouw en zijn slanker dan deze. Eene soort, 

Cractieus Qmoyi, is zeer gekenmerkt door de geheel 

| 
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zwarte kleur van haar vederkleed. Zij bewoont de 

noordkust van _Nieuw-Holland, Nieuw-Guinea, de 

Papoe- en _Aroe-eilanden. Volgens Gilbert houdt zij 

zich op moerassige plaatsen in manglebosschen op, 

en vindt in de krabben, die tusschen de wortelen 

dezer boomen leven, een overvloedig voedsel; intusschen 

eet zij ook allerlei insekten en hunne maskers. Haar 

zang 1s kort, maar bestaat uit onderscheidene 

zonderlinge toonen, van welke sommigen aan die van 

den orgelvogel doen denken. Andere soorten, zoo als 

Cractiens _ picatus, van Noord-Australië, Cractieus 

personatus, van Nieuw-Guinea, en Cractieus varius, van 

zwartbont. Van 

eerstgenoemde soort zegt Gilbert, dat ook hare stem, 

de _ Aroe-eilanden, zijn wit en 

zoo als die der overige soorten, op de toonen van een 

ontstemd draaiorgel gelijkt. Haar voedsel, hetwelk 

uit allerlei insekten bestaat, zoekt zij hoog in de 

boomen: ook het nest werd op 30 tot 50 voet hoogte 

van den grond aangetroffen. 

de klaauwieren het meest nadert, De soort die 

is Oractieus torguatus of »destructor”. Zij is niet 

veel grooter dan een lijster, en op de bovendeelen 

grijsbruin, hetgeen echter op den kop in zwart 

overgaat, en door een witachtigen halsband, eene witte 

vlek aan de teugels en witte boven-dekvederen van 

den staart afgebroken wordt; op de onderdeelen is zij 

grijsachtig wit. Deze vogel bewoont Nieuw-Zuid- Wallis 

en Zuid-Australië, waar hij zeer algemeen langs 

Hij 
tegenwoordigheid oogenblikkelijk door zijne ide en 

de _ boschkanten _ voorkomt. verraadt zijne 

zonderling klinkende stem, eene opeenhooping van 

allerlei vreemde en onharmonische klanken. Men ziet 

hem veelal op de dorre takken der boomen zitten. 

van waar hij maar voedsel uitkijkt, en vooral den 

grond bespiedt. Zoodra hij een groot insekt, eene 

hagedis, kleine vogels of muizen ontdekt, stort hij 

loodrest maar beneden, grijpt zijnen buit, en keert 

daarmeè naar zijn verblijf terug, om hem te verslinden. 

somtijds hecht hij, even als vele klaauwieren doen, 

zijnen buit aan dunne takjes, waarschijnlijk om hem 

te bewaren en later te gebruiken. Het nest van dezen 

vogel is groot en komvormig, en zijne eijeren zijn 

onderling dikwijls min of meer verschillend van kleur 

en teekening, veelal echter geelachtig bruin met 

donkere vlekken. 

De meest afwijkende soort, die bovendien, van 

Borneo komende, in zekere mate geoeraphisch van 

de overigen afgezonderd is, draagt den naam van 

Cractieus gymmnocephalus. Zij heeft ongeveer de grootte 

van een lijster, maar is veel plomper van gestalte. 

Van de soorten zich overige onderscheidt _ zij 

voornamelijk door haren tamelijk korten staart, 

haren dikken bek, door de vederen van den bovenkop 

en de oorstreek, die onvolkomen ontwikkeld zijn en 

zich vertoonen als kleine tepelachtige punten, en door 

de hoogroode kleur der vederen van hals, keel, wangen 

en schenkels, terwijl de overige vederen zwart zijn. 
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Cractiens gymnoeephalus. 

DEES WAE ETE NEMEN OR TOL US: 

De wielewalen zijn vogels uit de Oude Wereld, 

ongeveer van de grootte van lijsters, en wier vederkleed 

veelal fraai geel door zwart afgebroken of eroenachtig 

is; wier bek gewoonlijk eene roode kleur heeft; wier 

stemgeluid fluitend is, ofschoon zij daartusschen ook 

schelle en onaangename toonen, gelijk de kat, laten 

hooren; die op boomen leven, zich met insekten en 

vruchten voeden en hun fraai halfkoegelvormie nest 

tusschen boomtakken bevestigen. 

Wij hebben in Europa het voorbeeld van deze 

vogels im onzen gewonen Wielewaal, Ortiolus galbula. 

Hij verhuist overigens in het koude jaargetijde maar 

Noord-Afrika. De ouden zijn hooggeel van kleur, maar 

de teugels, vleugels en de eerste helft der staartpennen, 

behalve het middelste paar, zijn donkerzwart. bij het 

oude wijfje zijn deze kleuren minder helder, en de 

jongen zijn van boven groenachtig, op de onderdeelen 

witachtig, met donkere, overlangsche strepen. Deze 

fraaije vogel nestelt in bosschen en zelfs in eroote tuinen. 

Hij vertoeft bij ons slechts van Mei tot Augustus. 

Door zijn helder fluitend stemgeluid, zijne fraaije 

kleuren, zijn kunstig vervaardigd nest en zijne witte, 

met zwartachtig rood gevlekte eijeren, is hij bij 

elkeen bekend. 

Sommige Indische soorten zijn gekenmerkt door 

eene hoefijzervormige vlek, die van den nek, over 

Hiertoe behoort de 

Wielewaal van Java, Oriolus Horsfieldii, die op dit 

de oogen en de teugels loopt. 

eiland, tot op eene hoogte van eenige duizend voeten. 

menigvuldig voorkomt. Hij is zeer verlekkerd op de 

kleimme vruchten der eugenia’s, en houdt zich om 

deze reden gaarne in de nabijheid der rivieren op. 

waar deze boomen groeijen. Zijn stemgeluid, nest en 

eijeren hebben zeer groote overeenkomst met die van 

onze soort. — Eene andere, erootere soort bewoont 

het eiland Sumbawa. Dit is: 

De Wielewaal van Sumbawa. Oriolus Broderipi. 

Andere soorten hebben den kop tot op den krop 

geheel zwart. — Eene dezer, Oriolus larvatus, bewoont 

Zuid-Afrika, is erooter dan onze wielewaal, en heeft 

de vleugels en den mantel groengeel. — Oriolus 

vanthonotus, van de Sunda-eilanden, is kleiner dan 

onze wielewaal; hij heeft een gelen rug, en de borst 

en buik zijn wit, met donkere, overlangsche vlekken. 

Oriolus viridis, van Zuid-Oostelijk Australië, is anders 

gekleurd dan de overige soorten: te weten op de 

bovendeelen groenachtie, op de onderdeelen wit met 

donkere, overlanesche vlekken. Hij houdt zich gaarne 

in de nabijheid van de oevers der rivieren op, voedt 

zich met insekten en vruchten, en zijn gefluit, nest 

en eieren hebben overeenkomst met die van onzen 

wielewaal. 

Eenige soorten van Australië en Timor hebben de 

huid om de oogen maakt, en haar staart is een 

weinig langer. Men heeft haar den bijzonderen naam 

van »Sphecothera” gegeven. — Eene dezer, Oriolus 

marillaris, ook »virescens” en »australis” genoemd, 

heeft de grootte van een zwarten lijster. De hoofdkleur 

is geelgroen; maar zij heeft eenen grijzen hals, en de 

kop en staart zijn gedeeltelijk zwart. Het wijfje is 

van onderen witachtig. met overlangsche, donkere 

vlekken. 



DESBREEUNMOGHES: 

SU ER BNI 

Het groote aantal soorten, die deze familie bevat, 

zijn allen min of meer naar het voorbeeld van onzen 

spreeuw gevormd, ofschoon zij onderling veelvuldige 

wijzigingen aanbieden, en onder verschillende 

hoofdgeslachten behooren. De spreeuwvogels zijn 

bek, 

veelal even lang of langer is dan de kop, en van 

voornamelijk gekenmerkt door hunnen die 

zijn achtergedeelte, bij de oogen, plotseling afwaarts 

hellend is. Op de kraaijen volgende, bieden zij allerlei 

toenaderingen tot andere familiën, voornamelijk de 

gorsen en leeuwerikken. Sommigen evenaren in grootte 

eene duif, anderen zijn even klein als een vink. Het 

vederkleed der jongen is veelal zeer verschillend 

van dat der ouden, hetwelk daarentegen bij beide 

seksen gewoonlijk geen of slechts een gering onderscheid 

aanbiedt. Velen leven gezellig. Deze vogels zijn over 

alle werelddeelen 

Australië is het getal soorten zeer beperkt. Wij 

voeren er de volgende hoofdgeslachten van aan. 

verspreid, maar in Europa en 

DE SPREEUWEN. STURNUS. 

Deze vogels, uitsluitend aan de Oude Wereld eigen, 

hebben allen eene min of meer dadelijk in het oog 

vallende overeenkomst met onzen spreeuw. Hunne 

kleine neusgaten zijn gedeeltelijk door een vlies 

overdekt, hetgeen bij velen met vedertjes bekleed is. 

Zij hebben tamelijk puntige vleugels, vermits de 

tweede slagpen veelal langer is dan de overigen. 

Velen leven gezellig. De eijeren zijn meestal eenkleurig 

eroenblaauw. 

Bij de EIGENLIJKE SPREEUWEN is de bek ongeveer 

even lang als de kop, regt en naar voren een weinig 

afgeplat, en zij hebben eenen tamelijk korten, aan 

het einde regten staart. Elkeen kent den gewonen 

Spreeuw, Sturnus vulgaris, een in ons land en in het 

grootste gedeelte van Europa zeer algemeenen vogel, 

die ongeveer de grootte heeft van een zanglijster, 

wiens staart echter veel korter is. De spreeuw leeft 

gezellig, en slaat zijn verblijf het liefst bij de 

menschelijke woningen op, waar hij gaarne onder 

daken, in groote gaten van het muurwerk of ook in 

boomholen nestelt. Zijn nest is groot, slecht gebouwd, 

en het bevat 4 tot 5 lichtblaauwe eieren. In den 

regel teelt hij jaarlijks slechts eens voort, en begeeft 

zich, in Junij of Juli, zoodra de jongen goed vliegen 

kunnen, naar de landerijen, om vooral op weilanden 

te hout of riet te 

overnachten. Men ziet alsdan deze vogels, tot groote 

zijn voedsel zoeken, en in 

troepen, als wolken, vereenigd, in de lucht allerlei 

zwenkingen maken. Velen, vooral de jongen, verhuizen 

in het najaar, en worden alsdan, vooral bij Straatsburg 

en in het zuidelijke Frankrijk, bij duizenden gevangen 

en gegeten. Ofschoon uu de spreeuw in Midden-Europa 

een trekvogel is, blijven er onder de meer gematigde 

luchtgesteldheid van ons land velen overwinteren, 

en op de Fär-eilanden is, niettegenstaande hunne _ 

noordelijke ligging, de spreeuw, een standvogel, vermits 

hij in de nabijheid der talrijke schapenkudden, die 

men aldaar houdt, het geheele jaar door geen gebrek 

aan voedsel heeft. De spreeuw is levendig en onrustig 

van aard. Hij heeft eene soort van vrij aangenamen 

zang, dien hij, met wiekslagen vergezeld, van de 

toppen der boomen of hooge gebouwen laat hooren. 

Hij voedt zich met pieren, rupsen, allerlei insekten, 

in het najaar vooral met beziën, en is alsdan een 

schadelijke vogel voor de wijngaarden, ofschoon men 

zegt, dat zijn vleesch, door het eten van druiven, 

eenen zeer fijnen smaak verkrijgt. De spreeuw, uit 

het nest komende, is grijsbruin van kleur: bij de 

ruijing in het najaar wordt het vederkleed zwart 

met violetten en gouderoenen weêrschijn; maar de 

vederen hebben op de bovendeelen roestgele, op de 

onderdeelen witte punten, die echter tegen het 

voorjaar allengs verdwijnen, terwijl de vederen in 

lenete toenemen. De bek is in den winter zwartachtie, 

in den zomer geel. — Men heeft in vele streken 

aan den boezem der Middellandsche zee, gelijk ook 

in Nepaul, een spreeuw, Sturaus uuicolor genoemd, 

die volmaakt met den onzen overeenstemt, maar een 

eenkleurig zwartachtig vederkleed, nagenoeg zonder 

weêrschijn, heeft. Het is door een grondig onderzoek 

dat 

plaatsen naast den gewonen spreeuw broedende, zich 

gebleken, deze vogel, ofschoon op sommige 

daarmede niet vermengt. — In Japan en China 

heeft men wier 

vederkleed grijs is en die bronsbruine vleugels en 

eene soort, S/urnus cinerascens, 

witte wangen heeft. 

Bij een aanmerkelijk getal soorten, veelal » Pastor” 

genoemd, is de bek een weinig gekromd. 

De 

eene, Sturnus roseus, heeft de grootte en in de jeugd 

Sommige dezer hebben eene liegende kuif. 

ook de kleur van onzen spreeuw; maar de oude vogel 

is zwart, met den rug, buik en de borst fraai 

rosékleurig. Zij bewoont Klein-Azië tot Hiudostan 

en het Zuid-oostelijk Europa, komt in vele streken 

van Afrika voor, verdwaalt van tijd tot tijd, veelal 

tot troepen vereenigd, naar het overige Europa, en 

werd zelfs in ons land aangetroffen. Zij voedt zich 

voornamelijk met sprinkhanen, en nestelt in rots- of 



muurspleten. Deze fraaije soort verduurt, gelijk de 

meeste spreeuw-vogels, de gevangenschap uitmuntend, 

en wordt derhalve in vele diergaarden levend gezien. — 

Eene kleinere soort, Sfuraus pagodarum, die het vaste- 

land van Indië bewoont, is op de bovendeelen 

roodachtig graauw, op de onderdeelen licht roestkleurig 

en heeft den bovenkop, de groote slag- en zijdelingsche 

staartpennen zwart. 

Eene der zeldzaamste soorten, Stwraus varius, ook 

»Capensis” en »Madagascariensis” genoemd, en die 

men tot het geslacht »Fregilupus” gebragt heeft, is 

gekenmerkt door eene groote, opgerigte, uit vederen 

met losse draden gevormde kuif, die zich langs den 

geheelen bovenkop uitstrekt, In grootte evenaart zij 

een lijster: zij is tamelijk hoog op de pooten, en 

wit, met de vleugels, den rug en staart bruin; terwijl 

de bek en pooten geel zijn. Zij wordt op Madagaskar 

en het eiland Bourbon aangetroffen, leeft gezellig op 

vochtige plaatsen en in moerassen, en men zegt, dat 

zij de plantsoenen komt opzoeken, om de koffijboonen 

te eten. 

Sturnus varius. 

Bij andere soorten vormen de vederen van het 

voorhoofd eene kleine gekrulde kuif. Eene dezer, die 

in grootte ongeveer met onzen spreeuw overeenstemt, 

Sturnus griseus, is donkergrijs, met den kop. de 

slag- en staartpennen zwart. Zij wordt menigvuldig 

op Java aangetroffen, waar zij zich veelal op de 

weilanden ophoudt. Zij voedt zich voornamelijk met 

wormen, insekten en hunne maskers, en vanet die 

dikwijls, op de buffels zittende, van de huid dezer 

dieren. Haar zang is aangenaam, en zij legt, gelijk 

onze spreeuw, blaauwgroene eijeren. 

Andere soorten zijn gekenmerkt doordien de huid om 

het oog, op eene kleinere of erootere uitgestrektheid, 

van vederen ontbloot is. — Eene dezer is de op Java 

zeer gewone Sturnus jalla. Haar snavel is reet. De 

kop, hals en krop zijn zwart; de overige bovendeelen 

bruinzwart met roodachtigen weêrschijn; de oorstreek, 
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schoudervederen, borst en buik wit; de pooten geel. 

In hare levenswijze nadert zij den Sturnus griseus. 

Zij slaapt, gelijk deze, op palmboomen, en maakt in 

hunne kruin, van droog eras, haar groot kogelvormie 

nest met eene zijdelingsche opening. — Eene op Java 

minder algemeene soort, Sturnus melanopterus of 

ptricolor”, is wit, met zwarte slag- en staartpennen, 

en de naakte huid om het oog is geelachtig. Zij 

houdt zich slechts in lage streken op, voedt zich 

met allerlei insekten, slaat haar verblijf gaarne bij 

de onzindelijke woningen der Chinezen op, en wordt 

door hen in kooijen gehouden, en met rijst en 

sprinkhanen gevoed. — Sturuus temporalis. die de 

rotsige kuststreken van China bewoont, is grooter 

dan de overige soorten en heeft eenen zeer erooten. 

naakten en gelen oogkring. — Bij eene afwijkende 

soort van de Philippijnsche eilanden, Sturnus calvus, 

veelal »gymnops” genoemd, strekt zich de naakte 

huid om de oogen tot op de wangen en nac noeg 

het midden van den bovenkop uit. Zij heeft de grootte 

van een zwaren lijster, maar haar staart is langer. 

De snavel is stevig, de hoofdkleur van het vederkleed 

zwart; maar de nek, rug en de zijden van den romp 

zijn grijs. 

Bij eene soort, die overigens in allerlei opzieten 

aan onzen spreeuw doet denken, is de kop geheel 

kaal, zwart en, vooral bij het volwassen mannetje, 

met vleezige aanhangsels van verschillende grootte, 

gelijk die der hanen, voorzien, weshalve zij ook de 

Hanekam-spreeuw, Sturnus gallinaceus, genoemd wordt, 

terwijl zij bij nieuwere natuurkundigen den naam 

draagt van »Dilophus carunculatus”. Deze vogel wordt 

menigvuldig in Zuid-Afrika en in Sennaar waargenomen. 

Hij leeft gezellig tot groote troepen vereenigd, en 

voedt zich met insekten en wormen, die hij, op 

vochtige plaatsen, op den grond gaat zoeken; buitendien 

eet hij ook beziën. 

Eene 

Creadion” genoemd, heeft aan weèrszijde slechts 

andere soort, Sturnus _caruneulalus, ook 

eene lel, en wel aan den mondhoek. Zij heeft de 

grootte van onzen spreeuw; maar haar staart en de 

voetwortels zijn langer; de bek is steviger en langer, 

en zij heeft een zwart, op den rug en de schouders 

door bruinrood afgebroken vederkleed. 

Nog afwijkender soort is Neomorpha Gonldii, uit 

Nieuw-Zeeland. Deze vogel evenaart in grootte eene 

duif. Zijn snavel is bij het mannetje niet langer dan 

de kop, bijkans regt en zamengedrukt; bij het wijfje 

eens zoo lang, veel zwakker en nagenoeg nog 

aanmerkelijk gekromd. Hij is hoog op de pooten. 

en het vederkleed is elanzie zwart met groenen 

weèrschijn, maar aan het einde van den staart wit. 

Hij voedt zich met insekten en zaden, en heeft. 

gelijk onze spreeuw, de gewoonte, zich op de takken 

der boomen te zetten, zijnen staart uit te breiden 

en met de vleugels te slaan. De Nieuw-Zeelanders, 

die dezen vogel »Elha’ noemen. lokken hem doo: 



een aanhoudend en schel geluid tot zich, om hem 

te 

sebruiken. 

dooden, en zijne staartvederen tot sieraad te 

Neomorpha Gouldii. 

Twee andere afwijkende soorten zijn ten eenen 

dat 

zijn en eene tamelijk hooge, 

male gekenmerkt door de vederen van haren 

bovenkop schubvormig 

zamengedrukte, schijfachtige kuif vormen, die tot over 

de neusgaten loopt. Lene dezer, Basilornis corylhair, 

met eene zeer hooge kuif, komt van Ceram, de 

tweede, Basilornis Celebeusis, van Celebes. Zij zijn 

steviger dan onze spreeuw, hebben een langeren 

staart, eenen gewelfden snavel, die, gelijk de pooten, 

geel is, en de algemeene kleur van haar vederkleed 

is een glanzig blaauwzwart. 

DE PURPER-SPREEUWEN. LAMPROTORNIS. 

Men kan deze vogels beschouwen als spreeuwen, 

wier staart in den regel trapsgewijze verlengd is, 

wier vederen meestal zwartblaauw of zwarteroen 

met weèerschijn en metaalglans zijn, die min of meer 

afgeronde vleugels en eenen gewelfden. zamensedrukten 

bek hebben. Hunne pooten zijn middelmatig en veelal, 

gelijk de bek, zwart. Deze vogels bewonen grootendeels 

Afrika; een tamelijk klein getal soorten is echter 

over Oost-Indië en Australië verspreid. 

Bij vele Afrikaansche soorten, met eenen gewonen 

bek, heeft het vederkleed eenen prachtigen, blaauwen, 

groenen, of purperen dezer, metaalelans. _ ene 

Lamprotornis aenca, die im Zuid-Afrika, Senegambië 

en Sennaar waargenomen werd, is grooter dan een 

lijster, en haar staart is dubbel zoo lang als het 

overige ligchaam; de hoofdkleur van het vederkleed 

is_metaalglanzig donkerblaauw, op den kop in het 

goudegroene, op den staart en buik in het violet 

trekkende, en de dekvederen der vleugels zijn van 

eenige fluweelzwarte vlekken voorzien. Het wijfje is 

kleiner, matter van kleur, en heeft eenen korteren 

staart. Deze vogel leeft gezellie en is schuw. Men 

hoort hen, wanneer zij op boomen zitten, even als 

onze spreeuwen, onophoudelijk schreeuwen en zingen; 

op den grond loopen zij springend en met opgerigten 

staart, gelijk de eksters; zij zoeken wormen op den 

sroud, imsekten in het gras en op de kruiden, en 

vallen op boomen, om beziën te eten. — De Nabirop 

der Hottentotten, Lamprotoruis phoenicoptera, heeft 

de grootte en gestalte van een zwarten lijster, en op 

de schouders eene groote, purperbronze vlek. 

bewoont het 

Zuid-Afrika, en 

streken »groene spreeuw” genoemd. Men treft dezen 

Hij 

oostelijke gedeelte der kolonie van 

wordt door de Hollanders van deze 

vogel in troepen van 3000 tot 4000 stuks aan. In 

zijne levenswijze, zijn zang en zijn voedsel heeft 

hij Hij 
nestelt in boomholen of hellmgen van den gerond, 

veel overeenkomst met onzen spreeuw. 

en legt 5 tot 6 blaauwgroene eijeren. — Lamprotornis 

plilorhyneha, van de Goudkust, heeft de gestalte van 

onzen spreeuw, is echter een weinig grooter, eu 

metaalglanzig donkerpaars, op den rug en de vleugels 

gouderoen met fluweelzwarte vlekjes. — Zamprotornis 

chrysogastra, uit Abyssinië, heeft de grootte van een 

spreeuw, den buik en de borst kaneelbruin, de 

overige deelen bronsgroen. — De kleimere Lamprotoruis 

superba, wit Shoa, heeft de kruin en de wangen 

zwart met gouden weêrschijn, den kop, hals, krop, 

rug en staart staalblaauw, de vleugels goudgroen 

met zwarte vlekken, de borst en den buik hoor 

roestkleurig, den onderbuik en een smallen gordel 

om den krop wit. — Lamprotornis leucogastra, van 

Senegambië en de Goudkust, die de erootte heeft 

van een leeuwerik, is prachtig glanzig violetblaauw, 

maar de buik en borst zijn wit. 

Andere Afrikaansche soorten hebben minder fraaie 

kleuren, en de gestalte van onzen zwarten lijster, 

ofschoon zij een weinig grooter zijn en den staart 

meer afgerond hebben. — Eene dezer, Lamprotornis 

morio, is zwart, met groenachtigen weèrschijn op de 

vleugels en den staart, en heeft de slagpennen der 

eerste orde grootendeels roestkleurig. Bij het wijfje 

echter trekken de kop en hals in het grijze. Deze 

m Zuid-Afrika zeer gemeene vogel wordt door de 

wonende Hollanders »roode-vlerk aldaar »berg-”” of 

spreeuw” genoemd. In zijne levenswijze, zeden en 

voedsel stemt hij met onzen spreeuw overeen. Hij 

nestelt gezellig in rotsspleten, en daar de nesten digt 

bij elkaar geplaatst worden, zoo kan men in korten 



tijd duizende eijeren verzamelen. — Lamprolornis 

bicolor, die in Zuid-Afrika »witgat-spreeuw”’ genoemd 

wordt en aldaar onder de zeer gemeene vogels behoort, 

is bruin met bronsgroenen en violetten weèrschijn, 

maar de achterbuik en de onderdekvederen van den 

staart zijn wit. Deze vogels vereenigen zich tot 

vlugten van vele duizenden. Zij houden zich veelal 

op de weilanden op, maar brengen veel schade aan 

de vruchtboomen en wijnbergen toe. Zij maken hun 

nest in gaten van muren, onder de daken der huizen, 

in boom- of aardholen, of in de nesten van zwaluwen 

en andere vogels, die zij tot dit einde verjagen. De 

5 tot 6 eijeren zijn groenachtig met bruine vlekjes. 

In Achter-Indië heeft 

snavel eenigzins aan dien der kraaijen doet denken. 

men kleine soorten, wier 

Eene dezer, Lamprolornis metallica, is aanmerkelijk 

klemer dan onze spreeuw, maar heeft verlengde, 

puntige vederen gelijk deze, doeh haar staart is 

wiggevormig en langer dan de romp. Het volkomen 

kleed is eenkleurig metaalglanzig zwartgroen, met 

violetten weêrschijn. Zij bewoont Amboina en andere 

naburige eilanden. — Lamprotornis cantor, die op Java 

gemeen en tot Malakka en de Philippijnsche eilanden 

is, heeft eenen korteren en verspreid eenvoudie 

afgeronden staart. Hij leeft en nestelt gezellie, veelal in 

gebouwen, gaat dikwijls op de landerijen waar vee is, 

zingt aardig en wordt derhalve in kooijen gehouden. 

Men heeft door de Papoe’s eenige gedroogde huiden 

verkregen van eene soort, die waarschijnlijk het 

eiland Jobie bewoont. Dit is Zamprotornis caruneulata, 

ook »Paradigalla”” genoemd. Zij heeft de grootte van 

een zwarten lijster, maar haar staart is langer en 

sterk wiggevormig; het zwart van het vederkleed 

trekt op den kop in het groen, en zij is voornamelijk 

op eene geheel eigenaardige wijze gekenmerkt. 

doordien haar mondhoek met eene gele lel omzoomd 

is, die nagenoeg tot op de helft der lengte van den 

bek voortloopt, en naar boven zoo sterk verlened 

is, dat zij boven het voorhoofd uitsteekt. 

Op Celebes heeft men eenige afwijkende soorten. 

Eene dezer, Zrodes erytrophrys genoemd, van de 

grootte van een lijster, maar met eenen sterk 

wiggevormigen staart, heeft, aan weerszijden van den 

bovenkop, eene breede geelachtig roode streep, die 

gevormd is door kleine vederschachten zonder vlag. 

Haar vederkleed is donker blaauwerijs; maar de staart 

en vleugels zijn geelachtig olijfkleurig, de wangen 

zwart, en de stuit en onderbuik lakgeel. — Noe 

afwijkender is Scissirostrum Paget, In grootte evenaart 

hij een leeuwerik. Hij heeft vrije, naar boven gekeerde 

neusgaten, en de wiggevormige staart is een weinig 

langer dan de romp. De hoofdkleur van het vederkleed 

is een groenachtig donkergraauw; maar de vleugels en 

staart zijn zwartachtig en de boven-dekvederen van den 

staart, alsmede enkele vederen van den achterbuik, 

zijn _ van _ harde, lancetvormige, _ karmozijnroode 

aanhangsels voorzien. 

In Afrika heeft men eenige soorten, RHINOPOMASTUS 

of »Irrisor” eenoemd, die, ofschoon afwijkende door 

haren, gelijk bij de hoppen, zeer dunnen en gekromden 

door hare kleuren haren 

het 

Afrikaansche glansspreeuwen aansluiten. Zij hebben 

bek, zich echter, en 

verlengden staart, meest natuurlijk aan de 

intusschen zeer korte pooten, zijn slank van gestalte. 

leven gezellie in bosschen, voeden zich met insekten 

en hunne maskers, die zij op de boomtakken gaan 

zoeken, en eten ook vruchten. Zij nestelen in 

boomholen, slapen ook daarin, leewen blaauwachtie 

groene eijeren, en hebben een zeer helder kakelend 

stemgeluid. ene soort, Rlimopomastus melanorhynchus. 

die nagenoee de grootte van een lijster bereikt, 

maar veel slanker van gestalte is en eenen lanceren 

staart heeft, bewoont Senegambië. Haar bek is zwart. — 

Zuid-Afrika tot 

Abyssinië verbreid, heeft eenen rooden snavel. Het 

Rhinopomastus erythrorhynchus, van 

is een standvogel, die niet schuw is, na den tijd der 

voortteling gezellig leeft, zich met insekten voedt, 

tot 8 

blaauwachtig groene eijeren op den houtmolm in 

maar ook boomkikvorschen verslindt, en 6 

boomholen legt. — Eene kleine soort, ongeveer van 

de grootte van een leeuwerik, RAivopomastus minor, 

wier snavel eveneens hooerood van kleur is, bewoont 

het Zuidelijke Abyssimië. 

DE BEO'S. GRACULA. 

De Oost-Indische vogels van dit geslacht, die veelal de 

grootte hebben van een lijster, zijn vooral sekenmerkt 

door hunnen grooten kop, die gedeeltelijk van eene 

naakte huid of groote gele lellen voorzien is. Zij zijn 

meengedrongen van gestalte, hebben stevige pooten, 

eenen stevigen, eenigzins gewelfden bek, zijdelingsche, 

door vederen bedekte neusgaten, eenen korten staart, 

en hun vederkleed is meestal glanzie eroen, of 

blaauwzwart, met eenen witten spiegel aan den erond 

der slagpennen van de eerste orde. Deze vogels voeden 

zich met insekten en hunne maskers, met beziën 

en vruchten. Zij fluiten aangenaam, leeren allerlei 

woorden duidelijk nabootsen, worden derhalve veel 

in kooien gehouden en dikwijls naar Europa voor 

de diergaarden vervoerd, waar zij de meniete 

verlustigen door de alledaagsche gezeeden, die men 

hen geleerd heeft na te klappen. 

De meeste soorten hebben eene naakte huidplek 

onder het oog en aan weerszijde van het achterhoofd 

een groote naakte huidlel, die naar voren tot aan 

het oog reikt, en waarvan, bovendien, somtijds, 

eene in lobben verdeelde strook tot op de kruin 

voortloopt. 

Er zijn slechts twee soorten met eene kruinstrook 

De de Mino, 

kleinste van alle soorten en niet veel erooter dan 

bekend. eene, Graenla religiosa, As de 

een spreeuw. Zij bewoont Voor-Indië en Cevlon, 

en ofschoon zij niet zeer algemeen is, werden er 
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herhaaldelijk voorwerpen van in onzen dierentuin 

levend aangevoerd. Deze vogel houdt zich gewoonlijk, 

in kleine troepen van 5 tot 6 stuks, op de toppen 

der hooeste boomen op. Hij voedt zich met vruchten 

en beziën. Zijn zang is rijk en afwisselend aan allerlei 

toonen, tusschen welke echter enkele schelle klanken 

afsteken. In het Zuidelijk Indië wordt hij, ofschoon 

niet aleemeen, in kooijen gehouden en zeer geschat, 

hetzij wegens zijnen zang, hetzij wegens de gaaf van, 

zoo als men het noemt, te leeren spreken, waarin hij 

volgens de meening der inlanders, alle overige vogels 

overtreft. Hij wordt nergens, gelijk men uit zijnen 

bijnaam zou opmaken, voor heilig gehouden, en het 

woord »religiosa”” kan hoogstens in den zin van 

gewaardeerd” opgevat worden. — De tweede soort, 

Gracula venerata, van het eiland Sumbawa, stemt, 

behalve dat zij aanmerkelijk grooter is, met de 

voorgaande overeen. 

venerata, Gracnla 

Onder de zonder eene kruinstrook heeft 

de Beo, Graecula Javanensis, de erootste achterhoofdslel. 

soorten 

Zij bewoont de Sunda-eilanden met Bangka, en komt 

ook op Malakka en de Nicobar-eilanden voor. Levende 

dezen vogel worden geregeld uit voorwerpen van 

Java in het moederland aangevoerd, en verlustigen 

de toeschouwers onzer diergaarden, waar elkeen 

den Beo kent, door het opzeggen van de aangeleerde 

antwoorden op vaste vragen uit het dagelijksch leven 

ontleend. — Bij Graeuta intermedia, die van Nepaul 

tot Bengalen verspreid is, en herhaaldelijk levend in 

onzen dierentuin gezien werd, zijn de achterhoofdslellen 

zeer klein. 

Bij eene soort, Gracula plilogenys, van Ceylon, is, 

bwten de middelmatie groote achterhoofdslellen, de 

geheele kop met vederen bedekt. 

Andere 

door 

soorten wijken van alle voorgaande af, 

het gebrek aan lellen en doordien het zwart 

van het vederkleed door geel afgebroken is. — Eene 

dezer, Graenla Dumontit, afkomstig van Nieuw-Guinea, 

de Papoe- en Aroe-eilanden, heeft eene naakte streep 

tusschen de knevels en de kin, en men ontwaart 

aan weèrszijde van den kop een groot, naakt, maar 

met wormvormige huidvezels bedekt veld. 

Haar buik is citroengeel en de dekvederen van den 

kleine 

staart zijn wit. 

Dumontid. Gracuta 

Bij de tweede soort, Graenla pectoralis, is de huid 

slechts achter het oog naakt, en zij heeft den hals, 

krop, buik en stuit hooggeel. Zij werd aan de 

Westkust van _ het noordelijke Nieuw-Guinea 

aangetroffen. 

DE OSSENPIKKERS. BUPHAGA. 

Deze Afrikaansche soorten onderscheiden zich 

voornamelijk van de overige spreeuwvogels door 

haren bek, die korter dan de kop en langs zijne 

bovenlijn gewelfd is, terwijl de hooge onderkaak aan 

hare voorhelft naar boven klimt. In grootte evenaren 

zij ongeveer een leeuwerik, maar haar staart is korter. 

De vleugels zijn tamelijk lang, de pooten vrij 

kort, maar met stevige en kromme nagels. Zij leven 

gezellie, voeden zich met teken en andere insekten, 

die zij in het bosch zoeken; komen echter veel op 

de weilanden, zetten zich op het vee, en vangen de 

msekten weg, die het plagen, of halen de maskers 

van insekten van onder de huid dezer dieren. 

De gewone soort, Buphaga Africana, komt van 

Zuid-Afrika. Zij heeft een bruin vederkleed, hetgeen 

op den hals en kop in het grijsachtige, op de 

staartpennen naar het rosse trekt; maar de borst, 

buik en stuit zijn bleek okergeel, en de bek is geel, 

maar naar voren vermiljoenrood. — De kleinere 

soort, Buphaga erythrorhyncha, bewoont Abyssinië, en 

haar snavel is rood, terwijl de stuit dezelfde kleur 

heeft als de overige bovendeelen. 
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DE TROEPIALEN. ICTERUS. 

De troepialen vervangen, met de kwiskalen, in 

Amerika, tot welk werelddeel zij, gelijk deze, 

beperkt zijn, ten eenen male de spreeuwvogels der 

Oude Wereld. 

eene _woudduif, anderen zijn niet grooter dan een 

Sommigen bereiken de grootte van 

leeuwerik, Hun snavel, die somtijds korter, somtijds 

een weinig langer is dan de kop, heeft eene 

kegelvormige gedaante, en is van boven, min of meer 

schildvormie, tusschen de vederen van het voorhoofd 

verlengd. De hoofdkleur van het vederkleed is bij 

vele soorten een, somtijds in het bruin trekkend 

zwart, hetgeen echter meestal door geel of rood 

afgebroken is. De staart is veelal langer dan de romp, 

en afgerond. Vele soorten hebben eenen aangenamen 

zang, of zijn beroemd door haar buidelvormig, aan 

boomtakken bevestigd nest, hetwelk witachtige, met 

bruinzwarte, gekronkelde vlekken of lijnen geteekende 

eijeren bevat, die in dit opzigt aan de eijeren der 

denken. Intusschen nestelen andere gorsen doen 

soorten op rotsen, zelfs op den grond, sommige 

leggen zelfs, gelijk de koekoeken, hare eijeren in de 

nesten van andere vogels. Zij leven veelal gezellig, 

voeden zich met wormen, rupsen, allerlei insekten 

of ook met beziën, of andere soortgelijke vruchten, 

eu hebben, ten opzigte van hare zeden, in het algemeen 

veel overeenkomst met onze spreeuwen. 

Bij sommige soorten, veelal »Cassicus” genoemd, 

is de bek even lang of langer dan de kop, zijdelings 

zamengedrukt, en het voorhoofdschild breed en 

halfrond, terwijl de neusgaten spleetvormig en vrij 

zijn. De wijfjes zijn veelal aanmerkelijk kleiner dan 

de mannetjes. Deze vogels zijn vlug in hunne 

bewegingen, slim en wantrouwend van aard. Zij 

houden zieh uitsluitend in bosschen op, waar zij op 

boomen of op den grond de rupsen of wormen 

opzoeken, die hun tot voedsel verstrekken. Zij komen 

niet op het veld, houden zich rustig op de boomen, 

en huppelen van tak tot tak. Zij hangen hun 

buidelvormie nest aan de uiterste dunne boomtakken 

in dier voege op, dat de jongen, als in eene wieg, 

onophoudelijk geschommeld worden. Het bevat 2 eijeren. 

Sommige soorten leven gezellie, andere paarsgewijze. 

Eene der fraaiste en de erootste van alle soorten 

is de Montezuma, Leterus bifasciatus. Het mannetje 

bereikt nagenoeg eene lengte van anderhalven voet, 

is bovendien gekenmerkt, doordien het achtergedeelte 

met naakte huid bekleed is, der onderkaak eene 

die tot op de oorstreek loopt, en doordien de 

de achterhelft de voorhelft 

Ook biedt 

eigenaardigheden, door dat de hoofdkleur een donker 

snavel aan zwart, aan 

roodachtig geel is. haar _vederkteed 

purperbruin is, terwijl de kop, de hals en de twee 

middelste staartpennen zwart, de overigen hoog 

citroeugeel zijn. Deze soort wordt aan de oevers 

van den Maranon aangetroffen. Zij behoort intusschen 

onder de zeldzaamheden en werd noe miet levend 

in onze diergaarden gezien. 

De Montezuma. leterus bifasciatus, 

Eene der gewoonste soorten van Guyana en Brazilië 

is Zelerus cristatus. Zij is kleiner dan de voorgaande. 

de kop is van eene kleine kuif voorzien, de hoofdkleur 

is bruinachtig zwart, maar de achterrug en onderbuik 

zijn roodbruin, en de staartpennen, met uitzondering 

van het middelste paar, citroengeel. Deze vogel, die 

in Brazilië wordt, bewoont »Chapoe” genoemd 

bosschen, is niet schuw, levendig en in gedurige 

beweging, hetzij dat hij van den eenen boom naar 

den anderen vliegt, hetzij dat hij met zijne stevige 

klaauwen aan de takken hangt. Hij laat zijn fluitend 

stemgeluid nagenoeg gedurig hooren, en deet het 

vergezeld gaan van gebaren gelijk onze spreeuwen 

bij het zingen doen. Hij broedt gezellig, en men 

ziet zijn fleschvormig nest, uit een vilt van digt 

ineen geweven plantenvezels, met den ingang van 

boven, aan de dunne takjes der boomen, somtijds 

20 tot 30 bij elkaär, hangen. — Fene andere, In de 

bosschen van Brazilië sewone soort, Zeferus deleronotus 

of »Persicus”, is niet grooter dan een zwarte lijster, 

en zwart, maar de staart met zijne dekvederen is 

aan zijne voorhelft geel. Zij leeft en nestelt gezellie, 

maar haar nest is slechts eenen voet lang. — De eveu 

groote en in de bosschen van Brazilië gewone Zeterus 

haemorrhous is zwart met blaauwen weèrschijn, heeft 

echter eene hoogroode stuit. Men noemt hem aldaar 

zijne lokstem. Ook hij leeft en »Guache”, naar 
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nestelt gezellig en zijn nest heeft veelal eene lengte 

van twee en een halven voet. 

De eieenlijke troepialen hebben het voorhoofdschild 

smal, de ovale neusgaten zijn grootendeels door een 

vlies bedekt, en hunne wijze van nestelen is niet 

zelden, naar gelang der soorten, verschillend. Wij 

voeren hier de volgenden aan. — De Schopi, Zeterus 

chopi of unicolor”, heeft de grootte van den zwarten 

lijster, puntige vederen aan den kop en hals en een 

zwart vederkleed met vaalgroenen glans. Hij behoort 

in Brazilië en Paraguay, zelfs in de nabijheid der 

woningen, onder de gewone vogels, leeft gezellig en 

toont in zijne levenswijze veel overeenkomst met onzen 

spreeuw. Hij is vlug, voorzigtig, verjaagt alle overige 

vogels, zelfs roofvogels, uit de nabijheid van zijne 

standplaats, en plaatst zijn ruw uit stroo vervaardigd, 

maar inwendig met vederen belegd nest, hetwelk 4 

witte eijeren bevat, op boomtakken, onder de daken 

of in de eaten van muren of rotsen. — Eene andere, 

in Brazilië gemeene soort, Zelerus Jamacai, die in 

grootte een lijster evenaart, heeft het vederkleed 

met een hoog oranjerood versierd; maar de kop, 

keel, krop, mantel, staart en vleugels zijn zwart, 

‚laatstgenoemden met wit langs de schouders en 

oranjerood aan de kleine dekvederen. Gedurende den 

tijd der voortteling zich in bosschen 

laat, 

veelal de 

houdt hij 

op en van de boomen, zijn fluitend, maar 

toonen van andere vogels nabootsend 

stemgeluid hooren. Zijn kogelvormig nest, met eenen 

zijdelingschen ingang, plaatst hij op eenen horizontalen, 

tamelijk lagen boomtak. Na den broedtijd zwerft hij 

gezellig rond, en voedt zich met allerlei boom vruchten.— 

Ieterus Cayanensis, van Brazilië en Guyana, die een 

weinig grooter, maar slanker is dan een leeuwerik, 

heeft een zwart, op de kleine vleugel-dekvederen 

vederkleed. geel afgebroken door Daar zijn zang 

aangenaam is, en hij de stemmen van allerlei andere 

vogels nabootst, wordt hij vaak in kooijen gehouden. 

Hij houdt zich in het bosch of in struiken, vooral 

langs de oevers der rivieren, op, klimt langs het riet, 

de stelen van kruiden en de takjes der struiken, en 

het wijfje legt hare eijeren miet zelden in de verlatene 

nesten van andere eroote soorten. — Eene, in het 

gematigde Noord-Amerika gewone soort. Zeterus 

Phoenieeus, die zuidelijker tot in Mexico overwintert, 

is van gelijke grootte als de voorgaande, en eveneens 

zwart, maar de kleine vleugeldekvederen zijn rood, 

de middelste geel. Haar zang is uit allerlei zonderlinge 

toonen zamengesteld. Zij nestelt gezellie, en plaatst 

haar uit hooi vervaardigd nest in het lage hout, in 

enkelstaande struiken, of in het hooge gras, op of 

digt bij den grond. Hare 5 eijeren zijn lichtblaauw 

met purperachtige vlekken en gekronkelde zwarte 

lijnen. Na den broedtijd vereenigen zich de ouden 

en jongen afzonderlijk tot zeer groote troepen, die, 

op de wijze der spreeuwen, gelijk groote wolken in 

de lmcht rondzwerven en daarbij allerlei zwenkingen 

maken, in het riet of hooge gras vallen. en bij 

duizenden gedood worden, nadat men groote streken 

land in brand heeft gestoken. — Eene andere in 

Noord-Amerika zeer gewone en alom bekende soort 

is Zeterus Baltimore. In grootte stemt zij met onzen 

leeuwerik overeen. Bij de ouden zijn de kop, hals, 

mantel, de vleugels, de voorhelft der staartpennen 

en het middelste paar in zijn geheel zwart, de overige 

deelen en de vleugelbogt hoog oranje. De jongen 

zijn olijferoen in plaats van zwart, en het oranje 

wordt door geel vervangen. Hare stem is zacht en 

{luitend. Naar gelang der stof, b. v. vlas, hennip, haren, 

zijde, wol enz, waaruit zij baar groot nest vervaardigt, 

heeft ook dit nest eene andere gedaante. Zij plant 

het op de dunne takken der boomen, zelfs die der 

tuinen en straten, en het bevat 5 tot 6 witte eijeren 

met purpere vlekken en lijnen. Deze vogel, die 

van Canada tot Mexico verspreid is, wordt door de 

Anglo-Amerikanen cHangnest” of «Baltimore-vogel” 

genoemd: het laatste, omdat zwart en oranje de 

kleuren waren in het wapen van Lord Baltimore, 

den _ vroegeren bezitter van Maryland. — Eene 

kleime, door de kleurveranderingen, die haar vederkleed 

ondergaat, merkwaardige soort, is Zelerus spurius, uit 

Noord-Amerika. Het oude mannetje is zwart, met 

de borst, den buik, achterrug en vleugelboet roodbruin. 

De jongen en het oude wijfje zijn op de onderdeelen 

geelachtig, op de bovendeelen olijf kleurig met zwarte 

vleugels, Deze vogel slaat zijn verblijf bij voorkeur 

in boomgaarden op, waar men zijn komvormig, van 

fijn gras geweven nest op appel- of wilgeboomen 

vindt. Daar hij veel rupsen verslindt, behoort hij 

onder de zeer nuttige vogels. 

Bij sommige soorten zijn de halsvederen verlengd 

en vormen een grooten kraag. Hiertoe behoort Zeterus 

ater of »palliatus”, van Brazilië, met eenen flaauw 

gekromden bek; hij heeft de grootte van een zwarten 

het 

violetten en blaauwen weèrschijn. Hij begeeft zich 

lijster, en vederkleed is zwart met groenen, 

gezellie op velden en weilanden. 

Eenige soorten, »Sturnella” genoemd, met langere 

pooten en minder gekromde nagels, houden zich 

veel op den grond op, en doen door het een en 

ander eenigzins aan de leeuwerikken denken. Haar 

bek is sterk zijdelings zamengedrukt. Eene dezer, 

leterus _LEudovicianus, door de Anglo-Amerikanen 

» Meadowlark” genoemd, heeft puntige staartpennen 

en evenaart in grootte een lijster. De bovendeelen 

zijn bruinzwart, de onderdeelen geel, met eene zwarte, 

hoefijzervormige vlek op de keel. Men treft haar 

op weilanden, na den broedtijd, gezellig aan, en zij 

zoekt haar voedsel, hetgeen in wormen, torren, rupsen 

en graszaad bestaat, steeds op deu grond, ofschoon 

zij zich dikwijls op boomen zet, en van daar haren 

eenvoudigen, melankolieken zang laat hooren. Zij 

plaatst haar fraai, kogelvormie en van eenen 

overwelfden ingane voorzien mest in het gras. Haar 
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vleesch wordt gegeten. — Bij andere soorten zijn 

de staartpennen niet versmald tegen haar einde. 

Onder deze behoort Zeterus militaris, die de keel 

en borst fraai rood, de overige deelen bruinzwart 

heeft. 

Zeterus ruber of »bieolor”, veelal »Amblyrhamphus” 

genoemd, wijkt van alle overige soorten af door 

den afgeplatten bek. Hij is kleiner en slanker dan 

onze spreeuw, maar zijn staart is langer, en afgerond. 

Het vederkleed is donker zwart, maar de kop. hals, 

krop en schenkels zijn fraai menieroad. Hij leeft 

paarsgewijze of, na den broedtijd, eenzaam op de 

oras bedekte vlakten en moerassen van de La 
ken] 

Plata-rivier, houdt zich op den grond op, maar zet 

met 

zich ook op struiken, en laat aldaar zijnen luiden 

en klagenden, maar aangenamen zang hooren. 

Kenige kleine soorten met effene en donkere 

kleuren, en eenen korten, kegelvormigen snavel, 

»Molothrus” genoemd, laten, gelijk de koekoek, het 

uitbroeden van hare eieren aan andere vogels 

over. De gewone soort, Zeterus pecoris, broedt in de 

Noordelijke, en overwintert in de Zuidelijke Staten van 

Noord-Amerika. Zij heeft in hare houding, zeden 

en stemgeluid de grootste overeenkomst met Zeferus 

Phoeniceus, in wiens gezelschap men haar ook 

dikwijls in de rijst- en graanvelden aantreft. Intussschen 

houdt zij zich bij voorkeur op het land in de nabijheid 

der kudden op, waar zij uit de mist dezer dieren 

gaat halen, en derhalve door de wormen en zaden 

Anglo-Amerikanen «Cow-Bird” genoemd wordt. De 

koevogel leeft het geheele jaar door gezellie. Het 

wijfje verlaat, wanneer een ei tot leggen rijp is, het 

gezelschap, en brengt het in het nest van kleine 

vogels, vooral vliegenvangers, zangers en vinkgorsen, 

die het met hunne eigene eijeren uitbroeden en het 

pleegkind groot brengen. — Men neemt dezelfile 

zeden waar bij Zeterus Bonariensis of »niger”, die 

de groote grasvlakten om de La Plata-rivier 

bewoont. 

Eene soort, Zelerus oryzivorus, veelal »Dolichonyx” 

genoemd, nadert de gorsen, vooral door den vorm 

van haren bek. Zij evenaart in grootte een leeuwerik: 

hare staartpennen zijn puntig, met stevige aan haar 

emde uitstekende schachten. De nagels zijn rank en 

weinig gekromd. De jongen, het oude wijfje en de 

mannetjes in het winterkleed zijn op de bovendeelen 

olijfbruin, van onderen vuil geel. Daarentegen is het 

mannetje in het zomerkleed zwart, maar de nek is 

bleekgeel, en de stuit en schouders zijn wit. Deze 

vogel broedt in het gematigde, en overwintert in 

het Zuidelijke Noord-Amerika. Hij houdt zich op den 

grond op, en plaatst aldaar, meestal in het gras, 

zijn van hooi of bladeren vervaardigd nest, hetwelk 

5 blaauwachtie witte, met onregelmatige, zwartbruine 

het wijfje vlekken bedekte cijeren bevat. Terwijl 

broedt, rijst het mannetje, gelijk onze leeuwerik, ] $ 

ofschoon minder hoog, zingende in de lucht. Hij 

voedt zich met insekten, rupsen, de zaden van 

kruiden, en rigt groote verwoestingen in de maïs- en 

rijstvelden aan. Op den trek in het najaar is 

hij zeer vet, en wordt alsdan veel gevangen en 

gegeten. 

DE KWISKALEN. QUISCALUS. 

Deze vogels sluiten zich ten naauwste aan de 

troepialen aan en zijn, gelijk deze, tot Amerika beperkt. 

Zij zijn voornamelijk gekenmerkt door de aan 

weêrszijde naar boven gekeerde vlaggen van hunne 

Hun 

en _wiggevormie, de snavel een weinig gekromd en 

staartpennen. staart is overigens verlengd 

van boven afgerond; de neusgaten liggen in eene 

groef; zij hebben een metaalglanzig vederkleed, leven 

en nestelen gezellig op boomen, in boomholen, in 

het riet of in rotsspleten, houden zich voornamelijk 

op weilanden, velden of vochtige plaatsen op, voeden 

zich met insekten en granen, zingen aangenaam en 

zijn in de koudere streken trekvogels. 

Bij de grootste soort, Quiscalus major, bereikt het 

mannetje nagenoeg de erootte van onzen ekster, 

ofschoon het veel slanker van gestalte is. Zij worden 

in buitengewoon groote menigte in de kuststreken 

der Zuidelijke Staten van Noord-Amerika, en dikwijls 

gezellie met andere soorten aangetroffen. Zij zoeken, 

bij lagen waterstand, hun voedsel op oesterbedden 

en zandbanken, nestelen gezellig in het riet, en leegen 

5 witachtige, met donkerbruin gevlekte eijeren. Hun 

stemgeluid is schel, maar het mannetje laat in het 

eenen klagenden en niet voorjaar onaangenamen 

zang hooren. In het einde van November trekken 

deze vogels, tot groote troepen vereenigd en hoog 

in de lucht vliegende, naar meer zuidelijke streken. 

Eene soort met eenen korteren staart, @wiscalus 

versicolor, heeft het vederkleed met eenen prachtigen, 

in allerlei tinten spelenden weèrschijn. Zij broedt 

in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, met 

houdt 

lage, vochtige streken op, volgt den 

uitzondering der koude streken, zich op 

weilanden in 

ploeg gelijk onze roek, en met hetzelfde doel, laat 

haar luid gekakel, vooral bij het gaan slapen op 

sparreboomen, hooren, en maakt, veelal gezellig, 

haar nest op de takken dezer boomen of ook 

tusschen de takken van het nest des visch-arends, 

in de Zuidelijke staten ook in boomholen en rotsspleten. 

Het bevat 5 blaauwachtige, met bruin gevlekte eijeren. 

Deze vogels rieten op de landerijen, vooral de 

maïsvelden. ongeloofelijke verwoestingen aan. 

Eene derde soort, Q@wiscalus niger of pferrugineus”, 

broedt ook in de koudere streken van Noord-Amerika, 

en maakt haar nest op boomen, niet zeer hoog van 

den gerond. Ook zij begeeft zich in het najaar, in 

ongeloofelijke menigte, naar de landerijen en brengt 

veel nadeel toe aan de eraan- of rijstvelden. Zij kan 

overigens zonder veel moeite mak gemaakt worden. 



DE FALCULIA. FALCULIA. 

De Palentia. 

De eigenaardige vogel, die dit geslacht vormt, 

behoort mede onder de spreeuwvogels. Hij wordt 

Faleulia palliata genoemden op Madagaskar aangetroffen. 

Hij heeft de grootte van eene tortelduif, maar eenen 

korteren staart, en zijn bek is langer dan de kop, 

dun, sterk zijdelings zamengedrukt en aanmerkelijk 

gekromd. De pooten zijn middelmatig, maar de nagels, 

vooral die van den duim, groot en krom. Zijn 

vederkleed is wit, maar de rug, vleugels en staart 

zijn zwart. Hij houdt zich aan de oevers van het 

water op, en voedt zich met waterinsekten en andere 

dierlijke stoffen, die hij uit de heken en moerassen 

haalt. 

DEET EUR MCIEINRSOES: 

Kuryceros Prevostu. 

De Eurveeros vormt, gelijk de Falculia, wier 

landgenoot hij is, eene, vooral door de gestalte van 
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zijnen snavel, zeer afwijkende soort van de familie 

der _spreeuwvogels. Hij evenaart in grootte onzen 

grooten lijster, en is zwart van kleur, maar de 

schouders, de rug en de middelste staartpennen zijn 

kaneelbruin. De bovenbek valt voornamelijk in het 

oor door dat hij buitengewoon hoog en gewelfd is, 

weshalve men hem met den snavel der neushorenvogels 

vergeleken heeft, ofschoon er geen horen aanwezig 

is; hij heeft overigens van voren, aan zijnen zijvrand, 

een afgerond, tandvormig uitsteeksel. De vleugels zijn 

tamelijk kort, en het eerste lid van den buitenteen 

is met dat van den middelteen vereenigd. 

DE HOPPEN. UPUPA. 

De Hop. Upupa epops. 

De hoppen zijn dadelijk te herkennen aan hunne 

kleur, hunnen snavel, en de eroote, kam vormige kuif 

sluiten zich aan de aan hunnen bovenkop. Zij 

spreeuwvogels aan, doen echter ook, ofschoon 

verwijderd, aan den neushorenvogel denken. Er is 

slechts een zeer klein getal soorten van hoppen bekend, 

en deze hebben onderling zeer veel overeenkomst. 

Men treft ze in Europa, Afrika, het vasteland van 

Azië tot 

evenaren de hoppen ongeveer een lijster. 

China en op Ceylon aan. Im grootte 

Hun bek 

is nagenoeg tweemaal zoo lang als de kop, zeer dun, 

en flaauw gekromd; de eroote kuif van den bovenkop 

is uit zeer breede vederen zamengesteld; de staart 

is middelmatig en aan zijn einde regt; de pooten zijn 

kort, stevig en met korte nagels gewapend; het 

vederkleed is donker isabelkleurig, op den achterrug 

door zwarte, dwarse banden en aan het emde der 

kuifvederen door zwarte vlekken afgebroken; terwijl 

de vleugels en staart zwart, en de laatstgenoemde 

met een, de eerstgenoemden met verscheidene witte 

banden voorzien zijn. De hoppen houden zich op 

den gerond op, en halen daaruit met den bek 
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hun voedsel, hetgeen in insekten en vooral dezer \ najaar zwerft hij, tot kleine troepen vereenigd, rond. 

maskers bestaat. Imtusschen zetten zij zich ook op 

dikke, horizontale boomtakken, slapen daarop en 

nestelen in boomholen. 

Onze gewone hop, Upupa epops, komt niet slechts 

in Europa, maar in Midden-Azië tot China voor, en 

wordt in den winter ook in Noord-Afrika, vooral in 

Hij 

menievuldie, en wordt, ten minste in vele streken 

Eeypte aangetroffen. is intusschen nergens 

van ons land, van jaar tot jaar zeldzamer. Zijn 

naam is van zijn ver klinkend stemgeluid »hoep” 

ontleend. Im den broedtijd houdt hij zich in boschjes, 

en op wegen die met boomen beplant zijn, op. In het 

Hij zoekt zijn voedsel gaarne op mesthoopen. Hij 

nestelt, niet hoog van den erond, in holen van 

boomen, muren of rotsen, en de 4 tot 6 blaauwachtie 

witte eijeren liggen op het vermolmde hout of eenige 

worteltjes van planten. De jongen schreeuwen en 

eten veel. 

Bij Upupa Capensis, van Zuid-Afrika, is de witte 

staartband regt en niet hoekig. — Upupa minor, uit 

diezelfde streek, heeft eenen hoekigen band, als onze 

soort, maar de vogel is kleiner en donkerder van 

kleur. 

DERMUSCHVOGELS. 

Deze is met die der Boschvogels de aan soorten 

rijkste familie der vogels. Zij bevat, behalve de 

musschen en vinken, ook de eorsen, tanagra’s, 

leeuwerikken, en alle tot deze geslachten naderende 

De of 

dikken en kegelvormigen snavel, die korter is dan 

soorten. meesten hebben eenen min meer 

de kop, en gewone, tamelijk korte pooten. Zij zijn 

over de geheele wereld verspreid, voeden zich 

voornamelijk met granen en zaden of met beziën, 

maar ook, vooral gedurende den tijd der voortteline, 

met rupsen of poppen en eijeren van insekten, en 

hebben Men 

op de volgende wijze in onderfamiliën 

velen eenen aangenamen zang. kan 

deze vogels 

verdeelen. 

ENEN KE Ne OPGEEIS: 

RTE Gs MIDSIE KANE, 

Deze onderfamilie bevat de geslachten der musschen, 

vinken, met de goud- en appelvinken, der kruisbekken 

en andere, meer uitheemsche vormen. Zij hebben 

slechts 9 slagpennen der eerste orde, door welk kenmerk 

zij zich vooral van de wevervogels onderscheiden, en 

worden in alle werelddeelen, behalve den Indischen 

Archipel en Australië, aangetroffen. 

DE MUSSCHEN. PASSER. 

Alle tot dit geslacht behoorende vogels hebben in 

grootte en teekening min of meer overeenkomst met 

onze inheemsche muschsoorten. 

De EIGENLIJKE worden in MUSSCHEN Europa 

BRMERS: 

en Azië, met uitzondering van den Indischen Archipel, 

aangetroffen. Bij de meesten is de hoofdkleur bruin. 

lichte keel. Zij 

hebben geenen eigenlijken zang, nestelen in boom- en 

met onderdeelen en eene zwarte 

rotsholen of onder daken, zeldzaam vrij op boomen, 

en haar nest is veel minder zorgvuldig gemaakt dan 

dat der vinken, en zelfs min of meer overdekt als 

dat der meeste wevervogels. — De meest bekende 

soort, onze Mwismusch, Passer domesticus, bewoont, als 

standvogel, het koude en gematigde Europa, en slaat 

haar verblijf nagenoeg uitsluitend bij de menschelijke 

woningen op. Zij eet allerlei zaden, knoppen van 

planten, beziën, eijeren en poppen van insekten, 

maar vooral rupsen, waarmede zij ook hare jongen 

voedert en is derhalve als een nuttige vogel te 

beschouwen. Ofschoon zij schuw en zeer voorzietie 

van aard is, wordt zij echter mak en verliest hare 

vrees voor den mensch, indien men haar geregeld 

voeder strooit en geen kwaad aandoet. Intusschen 

is zij zeer slim, en weet de haar gelegde vallen op 

allerlei wijze te ontgaan. Zij maakt haar groot, uit 

stroo vervaardigd en inwendig met vederen bedekt, 

maar ruw nest onder de daken van gebouwen, in 

de gaten van muren, in holle boomen, of plaatst het 

des moods zelfs vrij op de boomen, en in dit geval 

is het kogelvormig en met een zijdelingschen ingang. 

Hare 4 of 5 blaauw-, grijs- of witachtige eijeren zijn 

met donkerder tinten gevlekt en bieden, dikwerf in 

een en hetzelfde nest, onderling allerlei verschillen 

in teekening en grootte aan. — De gewone musschen, 

die Ltalië bewonen en noordelijk tot het warme 

Frankrijk en _ zelfs op de Oostenrijksche Alpen 

voorkomen, onderscheiden zich van de onze door 

eenen geheel kastanjebruinen kop, en hebben den 

naam van Passer Italiae verkregen. — Kene andere 



maar _grootere soort, met eenen kastanjebruinen 

kop, Passer saticicola, wordt in Sardinië, het Zuidelijke 

Spanje en Noord-Afrikaaangetroffen — Onze Bingmusch, 

Passer montanus, is kleiner dan de huismusch, lichter 

van kleur, de bovenkop en nek zijn vaal roodbruin: 

zij heeft een witten nekkraag, eene zwarte oorvlek 

en verschilt weinig van kleur naar gelang van de 

sekse en den leeftijd. Deze soort is over geheel Europa 

en het gematigde Azië tot Japan verspreid: zij komt 

ook in China en op Malakka voor, en wordt zelfs in 

sommige streken van Westelijk Java aangetroffen, 

waar zij echter, volgens een aldaar algemeen verbreid 

verhaal, tegen het begin van deze eeuw ingevoerd 

werd. Opmerkelijk is het dan, dat de nakomelingen 

van deze op Java ingevoerde ringmusschen hare zeden 

gewijzigd hebben, vermits zij zich bij voorkeur nabi 

de woningen ophouden, zich bij het nestelen aan 

geen vast jaargetijde houden, en telkens slechts 2 

eijeren leggen. Bij ons houdt zich de ringmusch 

buiten de steden op boomen op‚ en valt, tot 

troepen vereenigd, op de velden, waar zij de granen 

verslindt en derhalve als eene zeer schadelijke vogel 

moet beschouwd worden. Overigens leeft zij van 

hetzelfde voedsel als de huismusch. Zij plaatst haar 

nest in boombolen, somtijds ook vrij op boomen, en 

het heeft in dit geval de gedaante van het vrije nest 

der huismusch. — De Rofs-musch, Passer pelronius, 

die in het warme gedeelte van Europa aangetroffen 

wordt, somtijds echter tot ons afdwaalt, is grooter 

dan onze huismusch en heeft eene lichtgele vlek aan 

de keel. Zij nestelt in gaten van rotsen en muren, 

en heeft eene soort van zang, die gedeeltelijk uit 

nagebootste geluiden van andere vogels bestaat. 

Men noemt Roodmusschen, Carpodaeus, de soorten, 

die in hare teekening aan de eigenlijke musschen 

doen denken, wier vederkleed echter, bij de mannetjes, 

min of meer fraaie roode tinten vertoont. Zij 

bewonen het noordelijke halfrond. — De soort van 

het noordoostelijke uropa, Carpodacus erythrinus, 

wordt ook in geheel Siberië en tot Nepaul aangetroffen. 

Zij heeft omstreeks de grootte van onze huismusch, 

doet daarentegen door haren zang en hare levenswijze 

aan onze kneuters denken, en maakt haar nest in 

struiken. — In Noord-Amerika heeft men den met 

haar verwanten Carpodaeus purpureus. — Kene kleinere, 

minder roode soort, Carpodacus frontalis, bewoont 

Mexico en Californië en houdt zich aldaar in de steden 

en dorpen op. — Eene der fraaiste soorten, Carpodacus 

roseus, is gekenmerkt door eenen witten vleugelband. 

Zij bewoont Oostelijk Siberië, verdwaalt echter somtijds 

in het Oostelijk Europa. — De grootste soort, die 

onzen leeuwerik in grootte overtreft, Carpodacus 

rubieilla, wordt aan de oevers der beken van den 

Caucasus en het Altai-eeberete aangetroffen, en voedt 

zich met beziën. — De kleine, grijsachtig rosékleurige 

Carpodacus githagineus heeft eenen eeniegzins gewelfden 

bek, en wordt, om hare heldere stem, op Malta, 

»trompetter” genoemd. Zij wordt ook in Noord-Afrika 

en Zuidelijk Siberië aangetroffen. — Eene tamelijk 

kleine soort van Siberië, Carpodacus Sibiricus, is 

gekenmerkt door haren langen staart en de fraaije 

rosé grondkleur van haar vederkleed. Zij houdt zich 

gaarne op populieren op,‚ voedt zich met het zaad 

van allerlei kruiden, en zwerft in het konde saizoen 

in het rond. — In Japan komt eene met deze zeer 

verwante soort, Carpodacus sanguinolenlus, voor, die 

echter kleiner en hooger rood is. 

In Zuid-Afrika, ten noorden van de Oranje-rivier, 

heeft men eene soort, de Republikein, Passer socius of 

plepidus”’, die door de kleuren van haar vederkleed 

aan onze huismusch doet denken, maar eenen dikkeren, 

op dien der wevers gelijkenden bek heeft, niet 

grooter is dan eene ringmusch, en vooral merkwaardig 

is door hare eigenaardige wijze van nestelen. Elke 

kolonie dezer vogels maakt in de kroon van eenen 

boom, of tusschen de bladeren der reusachtige 

boom-aloë, een groot, gewelfd en waterdigt dak van 

hard gras, hetgeen, naar gelang van het getal paren, 

12 en meer voet middellijn heeft. Deze vogels bevestigen 

vervolgens, langs den onderrand van dit dak, diet 

bij elkaàr, hunne eigenlijke nesten, die uit fijner gras 

vervaardigd zijn, en een naar onderen gekeerde opening 

waarvan ieder > tot 4 tot ineane hebben, en 

blaauwachtie groene, aan het dikke einde met 

purperbruine vlekken bedekte eijeren bevat. De 

eigenlijke nesten worden slechts eens gebruikt, en 

bij elk volgend broedsel nieuwe nesten tegen de 

ouden gebouwd. totdat het dak door het breken der 

takken waarop het rust, of den invloed van weder 

en wind, vermolmt en ineenstort. 

De ZAAGVINKEN, Piytoloma, die in Chili en eenige 

nabijliggende landen voorkomen, zijn musschen, wier 

bek, langs zijne zijranden, van zaagtandachtige 

insneedjes voorzien is. 

De soort, Phytotoma rara, waarop dit ondergeslacht 

gevestied is, wordt door de Chilezen »Rarita’”’, naar 

haar gewoon stemgeluid »ra — ra’ genoemd. Zij 

evenaart in grootte eenen leeuwerik, is op de 

bovendeelen grijsachtig bruin met een roestkleurige 

kruin en zwarte oorstreek, op de onderdeelen vaal 

geelachtig rood met eene witte keel; de staartpennen, 

behalve het middelste paar, zijn zwart, en het 

zwart der vleugels is afgebroken doordien de 

middelvleugel-dekvederen wit zijn. Aan den wortel 

der onderkaak ontwaart men een ktiein, vliesachtig 

aanhangsel. Deze vogel is log en dom; hij houdt 

zich in struiken en in hechte bosschen op, komt 

echter, bij dag, op de landerijen, om zijn voedsel 

op den grond te zoeken, en zwerft, in het najaar, 

gezellie, in het rond. Zijn voedsel bestaat in allerlei 

zaden, in vruchten, vooral druiven, en hij eet 

ook, zooals overigens onze musschen en vele andere 

muschachtige vogels ook plewen te doen, de knoppen 

van de jonge scheuten der planten. 

Ef 
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De Zaagvink, Phytotoma rara. 

In Afrika treft men eenige soorten aan, die in 

het algemeen het voorkomen. den bek en ook de 

kleurverdeeling van de eigenlijke musschen hebben, 

van deze echter afwijken en de leeuwerikken naderen 

door reete nagels en doordien de slagpennen der 

derde orde verlengd zijn. Men noemt haar derhalve 

ook Leeuwerik-musschen, Pyrrhalauda. — Eene dezer, 

Zuid-Afrika afkomstig, 

heeft nagenoeg de grootte van onze riugmusch. Zij 

Pyrrhalauda verticalis, van 

is op de bovendeelen roodbruin: de kop, hals en 

onderdeelen zijn grootendeels zwart, de wangen eu 

eene nekvlek wit. — Eene andere soort, Pyrrhalaunda 

heeft 

Abyssinië. — Pyrrhalauda 

heeft de 

soort, maar zij is kleiner, 

bewoont 

Nubië en 

van eerstgenoemde 

erucigera, een wit voorhoofd en 

otolenea, van 

Senegambië, kleuren 

DE VINKEN. FRINGILLA. 

Dit eroote bevat. bwten de 

vinken, de sneeuwvinken, de groenlingen, kneuters, 

geslacht gewone 

barmen, s een aanmerkelijk getal Ijsjes, _putters, 

uitheemsche, met voornoemde vogels verwante soorten. 

Zij worden in alle werelddeelen, behalve Achter-Indië, 

aangetroffen. 

De EIGENLIJKE VINKEN worden slechts in Europa, 

het Noordelijk Azië en Noordelijk Afrika tot op de 

Canarische eilanden aangetroffen. — De meest bekende 

soort is onze gewone Vink, Fringilla coelebs. Men 

weet, dat deze, wegens zijnen, wel korten, maar 

helderen zang, algemeen geschatte kamervogel het 

grootste gedeelte van Europa bewoont, zijn fraai, 

komvormig nest op boomen plaatst, en ook, ofschoon 

in klein getal, in onze kustprovinciën broedt, in het 

najaar in groote Vlugten uit het noordoosten tot 

ons komt en in menigte gevangen en gegeten wordt. 

De Keep, Fringilla montifringilla, miet minder bekend 

dan de vink en gekenmerkt door een fraai met 

geelachtie, roodbruin en zwart gekleurd zomerkleed. 

broedt in het noorden van de geheele Oude Wereld. 

komt echter ook, in het najaar, in menigte tot ons. — 

Andere soorten, die door hare kleurverdeeling meer 

aan den gewonen vink doen denken, zijn Fringilla 

spodiogenia, van Algerië, en Fringilla teydea, van de 

Canarische eilanden. 

Men geeft den naam van GROENLINGEN, »Chloris”. 

aan eenige soorten, die even stevie van maaksel zijn 

als de musschen en eenen zwaarderen snavel hebben. 

bij korteren, aan het einde ingesneden staart. De 

hoofdkleuren van haar vederkleed zijn groen en geel. 

Hiertoe behoort onze Groenling, Fringilla chloris, die 

een in ons geheel land gewone vogel is en zelfs in 

de tuinen broedt. — Eene kleinere, maar fraaijere 

soort, Fringilla Kawarahiba, bewoont Japan, en eene 

nog kleinere, Pringi/la Sinensis, hetzelfde land en China. 

»Montifrinailla” 

hebben in het algemeen veel overeenkomst met de 

De SNEEUWVINKEN, genoemd. 

eigenlijke vinken: maar hunne vleugels en nagels zijn 

langer en laatstgenoemde minder gekromd; de achterrug 

is wit of roodachtig van kleur, en zij bewonen de 

of de 

van Europa en Middel-Azië. — Wij 

koude streken van het noordelijk halfrond 

hooge gebergter 

hebben in ons werelddeel den gewonen Sneeuwvink, 

Pringilla nivalis. Deze vogel is een welmieg erooter 

dan onze gewone vink, van onderen en op de vleugels 

wit, met eenen grijzen kop en bruinen rug, terwijl 

het oude mannetje buitendien eene zwarte keelvlek 

heeft. Hij bewoont de Alpen-gebergten, van de Pyreneën 

tot den Caucasus, houdt zich im de nabijheid van 

de sneeuwlijn op, en begeeft zich slechts bij veel 

sneeuw en felle vorst naar de lager gelegen streken. 

Hij voedt zich met zaden en insekten, en nestelt. in 

Junij. op rotsen of onder de daken der Alpenhutten. — 

In Nepaul heeft men Fringilla nemoricola, die eenigzins 

op het wijfje van onze huismusch gelijkt, maar de 

heeft. — 

Fringilla arctoa, van Siberië en de Aleoetische eilanden, 

stuitvederen breed met wit _gezoomd 

is bruin, maar de staart en vleugels zijn zilverachtig 

erijswit. Daar deze soort zich veelal in onbewoonde 

streken ophoudt, is zij zoo weinig schuw, dat men 

haar gemakkelijk, somtijds zelfs met de handen kan 

vangen. 

De GEELVINKEN, »Serinus”, doen door hare 

gestalte aan de eigenlijke vinken denken; maar zij 

zijn veel kleiner, de bek is korter, en de hoofdkleuren 

van het vederkleed zijn geel en groen. De gewone 

Geelvink:, 

Middellandsche zee liegende landen, noordelijk tot 

Fringilla serinus, wordt in vele, om de 

Middel-Duitschland, aangetroffen. De slankere Citroenvink, 

Fringilla citrinella, houdt zieh bij voorkeur in de 

bervachtige streken van Zuidelijk Europa op. — Tot 

de eeelvinken behoort ook de Kaxarie-rogel, Fringilla 



Canaria, die oorspronkelijk de vleugels en den staart 

bruin, de overige bovendeelen rosgrijs met donkere, 

overlangsche heeft, in de gevangenschap 

daarentegen gewoonlijk veel helderder van kleur en 

Deze vogel werd kort na 

vlekken 

meestal geheel geel is. 

de ontdekking van Madera, zijn geboorteland, naar 

Europa gebragt, waar hij weldra, wegens zijnen fraaijen 

zang, de algemeen beminde kamervogel werd, die zich 

in kooijen gemakkelijk vermenigvuldigt, en zelfs met 

andere vogels, vooral putters, ofschoon onvruchtbare, 

bastaarden voortbrengt. — In Zuid-Afrika treft men 

de met den Kanarievogel verwante Fringilla bulyracea 

en sulphurata aan. 

De kNeUurers, »Linota’, zijn kleiner dan de 

eigenlijke vinken, de staart is tamelijk diep gevorkt, 

de pooten zijn kort, en zij hebben op eenen lichteren 

grond donkere, overlangsche vlekken, terwijl de kruin, 

borst of ook de stuit, ten minste bij de oude mannetjes, 

fraai rood van kleur zijn. Bij de eigenlijke kneuters 

zijn de meusvederen kort en tamelijk enkel staande. 

De gewone Kuenter, Fringilla cannabina, heeft eenen 

tamelijk stevigen, zwartachtigen bek, een kaneelbruinen 

voorrug en de borst en kruin zijn bij het mannetje 

rood. Hij behoort in ons werelddeel en ook bij ons, 

op drooge met struiken of laag hout begroeide 

streken, onder de gewone vogels, is haastig van 

aard, nestelt op struiken en boomen en verhuist in 

den winter grootendeels of eecheel. — Het Pratertje, 

Fringilla montinm, heeft eenen veel kleineren, gelen 

stuit 

flaauw is. 

met rood versierd, 

Het fratertje nestelt 

in het Noordelijk Europa, in rotsachtige streken, op 

snavel, en slechts de 

hetgeen bovendien 

den grond, komt echter in het najaar, somtijds 

gezellie, tot ons en in verscheidene streken van het 

overige Europa, om in het zuiden van dit werelddeel 

te overwinteren. Het wordt alsdan veel gevangen 

en wegens zijnen nog al aangenamen zang in kooijen 

gehouden. — De BarMeN wijken van de kneuters, 

met welke zij veel overeenkomst hebben, af door 

diet 

hunne 

hunne, geheel met _haarvedertjes overdekte 

neusgaten, en korte teenen. De kruin der 

ouden is bij beide seksen rood, en de oude mannetjes 

hebben bovendien de borst en de stuit fraai rood. 

De gewone soort, Barmsijsje, Fringilla linaria, genoemd, 

broedt in alle koude streken van het Noordelijk 

Europa, en komt op den trek, in het najaar, somtijds 

in buitengewoon groote zwermen, tot ons, in het 

overige Europa en in de gematigde streken van Azië 

en Noord-Amerika. — Eene andere grootere en meer 

witachtige soort, Pringilla canescens, is in Groenland 

een standvogel. 

De susses, »Chrysomitris”, zijn kleine soorten met 

eenen korten, ingesneden staart, en eenen korten, 

puntigen, naar voren zamengedrukten bek. Hun groen 

of geel vederkleed is met zwart geteekend. Ons gewoon 

Sijsje, Fringilla spinus, broedt in de koude, enkel ook 

in de sparrebosschen der gematigde streken van de 

Oude Wereld, overwintert echter, in kleine vlusten 

rondzwervende, bij ons en in het gematigde Europa. 

Het wordt in Azië tot Japan aangetroffen, en voedt 

zich met zaden, voornamelijk met die van elzen, in 

het warme jaargetijde daarentegen met insekten. — 

Het kleinere en minder fraai gekleurde sijsje van de 

koude streken van Noord-Amerika wordt Fringilla 

‚pinus genoemd. — Eene andere soort, die nog hooger 

van kleur is dan ons sijsje, Fringilla tristis, broedt in 

Deze 

vogel plaatst zijn fraai nest op bovmtakken; het 

de gematigde streken van Noord-Amerika. 

is gemaakt uit boommos, hetgeen met zijn speeksel 

zamengekleefd wordt. Hij wordt, wegens zijnen zachten 

zang, veel in kooijen gehouden, waar hij met den 

kanarievogel voortteelt. — Im Zuid-Amerika heeft 

men eene grootere, geheel zwart en gele soort, 

Pringilla Magellanica genoemd. 

De purrers, »Carduelis”, stemmen in de meeste 

opzigten met de sijsjes overeen, maar hun staart is 

langer, en hun vederkleed met zeer framije, roode en 

gele kleuren getooid. Zij worden in Europa en 

Azië tot Nepaul aangetroffen. Opze gewone Putter, 

Fringilla carduetis, valt dadelijk in het oog, doordien 

het voorhoofd en de wangen hoogrood zijn, terwijl 

men op de zwarte vleugels een breeden gelen baud 

ontwaart. Hij wordt hier en daar, zelfs in buitentuinen, 

vooral op populieren aangetroffen, nestelt hoog op 

de boomen, verhuist, tot kleine troepen vereenigd, 

voedt zich met insekten en zaden van kruiden, vooral 

van distels, weshalve hij ook »Distelvink”® genoemd 

wordt. 

het 

uitgebreide geslacht der vinken kan rekenen, zijn 

De uitheemsche soorten, die men nog tot 

talrijk en onderling dikwijls veelvuldig afwijkend. 

Wij voeren hier slechts eenige soorten aan, en wel 

degenen die men gewoonlijk in de diergaarden levend 

aantreft. 

bij eenige soorten is het vederkleed nagenoeg 

geheel blaauw. — De eene, Fringilla coerulea, evenaart 

in grootte onze huismusch, heeft echter een veel 

steviger bek. Zij bewoont de zuidelijke staten van 

Noord-Amerika en heeft een zachten, maar aangenamen 

zang. — De andere soort, Lriugilla eyanea, die door 

de Anglo-Amerikanen »Indigo-vogel® genoemd wordt, 

heeft ongeveer de grootte van onze ringmusch. Zij 

houdt zieh langs de boschkanten en zelfs in de tuinen 

op, plaatst haar nest tusschen het gras, in lage 

struiken, en legt 5 blaauwe, aan het dikke einde 

met purper gevlekte eijeren. Zij is levendig van aard, 

zingt aangenaam en trekt zuidelijk tot het heete 

Amerika. 

Eene der fraaiste vink-soorten, Zringilla ciris, 

bewoont zuidelijk Noord-Amerika, en wordt aldaar 

»Pape” of »Nonpareil” genoemd. Zij is een weinig 

grooter dan de putter. De oude mannetjes hebben 

de onderdeelen en den achterrug fraai rood, den 

kop en nek purperblaauw, den mantel groengeel, 



de staartpennen donkergroen en de slagpennen 

donkerrood. Het wijfje en de jongen zijn olijfgroen, 

met napelsgele onderdeelen. Deze fraaije vogel houdt 

zich bij voorkeur op de oranjeboomen op, brengt 

echter het gure jaargetijde in zuidelijker streken 

door, vermits hij de koude in het geheel niet 

verdragen kan. 

plaatst het in 

eijeren zijn parelkleurig met purpere vlekken. Zijn 

rras en Hij maakt zijn mest van g 
js 2 
t tot Jd struiken of op boomen. De 

voedsel bestaat uit insekten, allerlei zaden, vooral 

ook rijst. Hij wordt, wegens zijne fraaije kleuren 

en zijnen aangenamen zang, veel in kooijen gehouden 

en dikwerf levend naar Europa gebragt. 

Eene der gemeenste soorten in het heete Amerika, 

Fringilla Brastliensis, wordt, doordien zij in grootte 

en kleur den kanarie-vogel herinnert, door de 

Portugezen van Brazilië »Canario” genoemd. Zij is 

van onderen hooggeel, op den bovenkop oranje, en 

op de overige deelen olijfgeel. Men treft haar bij de 

woningen, op met boschjes afgewisselde plaatsen 

aan. Zij voedt zich met de zaden van allerlei kruiden 

en gaart die dikwijls ook op den grond; zij plaatst haar 

nest in struiken digt bij den gerond of ook onder de 

daken en op de muren, is miet schuw, heeft eenen 

zachten, maar afwisselenden zane, en wordt veel im 

kooien gehouden. 

Benige zeer kleine soorten »Phonipara” genoemd, 

die het goudhaantje niet veel in grootte overtreffen, 

zeer levendig van aard en vlug zijn, bewonen Mexico 

en de Antllische eilanden. — Eene dezer, Fringilla 

lepida, is grijsachtig olijfkleurig, maar de kop, hals 

krop en borst zijn zwart, eene streep boven elk oog 

en de kin citroengeel. — De tweede soort, Mringilla 

canora, heeft de zijden van den hals citroengeel, den 

kop daarentegen met de kin zwart. 

DE GOUDVINKEN. PYRRHULA. 

Dit geslacht bevat de soorten die met onzen 

goudvink min of meer overeenkomst hebben. Haar 

bek is dik, kort, van boven afgerond en maar de 

punt veelal een weinig af hellende, en zij hebben eenen 

tamelijk langen staart en korte pooten. 

De eigenlijke goudvinken hebben fraaie, mur 

Hiertoe 

Pyrrhula vulgaris, die den bovenkop, de slag- en 

stuit 

zachte kleuren. behoort onze Goudvink, 

staartpennen glanzig blaauwzwart, de en de 

onder-dekvederen van den staart wit, den mantel en 

een dwarsband over de vleugels grijs heeft, terwijl 

de onderdeelen bij het mannetje fraai zacht rood, 

bij het wijfje en de jongen roodachtig egraauw zijn. 

Deze vogel broedt in den regel in het koude Europa 

en in Siberië; maar die van Westelijk Europa zijn 

kleiner en fraaijer van kleur dan die van de overige 

streken, welke de soort bewoont. Hij zwerft in het 

koude jaargetijde, tot kleine troepen vereenigd. tot 

in het Zuidelijke Europa. in het rond, en voedt zich 

met zaden, vooral met de pitten van beziën, in het 

voorjaar ook met de knoppen van struiken en 

boomen. Zijn fraai, half kogelvormig en op boomen 

geplaatst nest bevat 4 tamelijk kleine, licht blaauwgroene, 

met roodbruin gevlekte eijeren, Daar hij aangenaam 

zingt, en allerlei deuntjes leert nafluiten, is hij als 

kamervogel zeer geschat. De Japausche Goudvink, 

Pyrrhula orientalis, is een weinig kleiner dan de onze 

en heeft weinig rood op de onderdeelen. In Nepaul 

heeft men de nog kleinere Pyrrhula erylhrocephala, 

die den bovenkop en nek vurig rood, de onderdeelen 

bleek wood-geelbruin en langs den grond des snavels 

zwarte vederen heeft. 

Van andere, de goudvinken naderende soorten heeft 

men er ook eenigen in Zuid-Amerika. — Eene dezer, 

Pyrrhula diadema, die Nieuw Grenada bewoont. 

evenaart in grootte onze musch en haar vederkleed 

is op de onderdeelen bruinrood, op de bovendeelen 

grijs; maar de nek is zwart en de kruin goudgeel. — 

kene andere soort met een zeer zwaren bek en van 

Brazilië afkomstie, PyrrAula torrida of »masuta”, heeft 

de erootte van onze ringmusch, de horst en de buik 

zwart. de overige deelen roodbruin. 

DE NEUSVINKEN. PARADOXORNIS. 

Paradoxormis gularts. 

gebergten 

Hur 

overige 

Deze vogels schijnen tot de hooge 

het heete Middel-Azië beperkt te zijn. 

doet alle 

muschvogels herkennen. Deze is namelijk kort, zeer 

Vall 

eigenaardige bek hen onder 

hoog, maar zijdelings zamengedrukt, aan de zijranden 

gegolfd, lanes zijne bovenlijn sterk gekromd en in 

eene afwaarts geriete punt uitloopeud. Hun staart 

is langer dam de romp en wiggevormig, en zij hebben 

korte vleugels. 

Paradovornis _flavirostris, s De grootste soort, 

grooter dan een leeuwrik en heeft eenen veel langeren 



staart. Haar vederkleed is bruin, hetgeen op den 

bovenkop en nek in roestbruin overgaat, en op de 

voorhelft der wangen door wit, op de achterhelft 

door zwart vervangen wordt. — Paradorornis unicolor 

heeft eenen zwakkeren bek en is roodachtig bruin 

met eene grijze keel. — De kleinere Paradovornis 

gularis is op de bovendeelen roestbruin, op de 

onderdeelen wit; maar de kop is grijs, en eene streep, 

die aan weêrszijde van het voorhoofd om den nek 

loopt, en de keel zijn zwart. 

DE KRUISBEKKEN. LOXIA. 

Men dient onder dezen niet slechts 

kruisbekken zamen te vatten, die de punten van 

naam onze 

den bek verlengd en kruiselings over elkaàr gebogen 

hebben, maar ook eenige andere vogels, bij welke 

de gedaante van den bek min of meer in het oog 

Het zijn 

van een stevig maaksel, eenen aan het einde ingesneden 

vallende wijzigingen vertoont. vink vogels 

staart, en de oude mannetjes zijn veelal fraai van 

kleur. 

Bij de eigenlijke kruisbekken zijn de beide helften 

van den snavel puntig verlengd en kruiselings over 

elkaàr gebogen. De jongen hebben een geelachtig 

arijsbruin vederkleed, met zwartachtige, overlangsche 

vlekken. Bij de oude wijfjes trekt de grondkleur in 

het geel- en groenachtige, en de vlekken zijn onduidelijk. 

De oude mannetjes daarentegen nemen eene gele 

tnt 

vrijen 

aan. die echter weldra, maar slechts im den 

staat, in een fraai, op dat der aalbeziën 

gelijkend rood overgaat. Deze vogels bewonen de 

koude en gematigde streken van het noordelijk 

halfrond, zuidelijk tot Nepaul. Zij houden zich in 

sparrebosschen op, eten het zaad van boomen, vooral 

van _sparreboomen, en weten het, met hulp van 

haren bek, met groote behendigheid, uit de pijnappels 

te halen. Zij klimmen tot dit einde op de boomen 

rond, dikwijls ook, gelijk de papegaaijën, met behulp 

van hun bek, Zij plaatsen hun nest op sparreboomen, 

broeden dikwijls reeds in de eerste maanden van 

het jaar, en zwerven, na den broedtijd, tot kleine 

vlugten vereenigd, in het rond. — De gewone Kruisbek, 

curvirostra, iS Lovia over geheel Europa en het 

Noordelijk Azië tot Japan verspreid, en zijn plaats 

wordt in Noord-Amerika door eene kleinere soort, 

Loxvia Americana, vervangen. Eene andere, kleinere 

soort van Noord-Amerika, Zorvia leucoptera, heeft 

elken vleugel met twee witte, dwarse banden versierd 

Dit is ook het geval met Zowia bifasciata, die echter 

een weinig grooter en zwaarder is, en van Noordelijk 

Azië, hare verblijfplaats, somtijds naar Europa 

verdwaalt. — De grootste soort, Lowia pilyopsitlacus, 

bewoont de sparrebosschen van het Noordelijk en 

Middel-Europa en verdwaalt ook somtijds, ofschoon 

zeldzaam, in ons land. 

Aan de kruisbekken sluiten zich ten naauwste. 

door hare kleuren, eenige soorten aan, wier bovensnavel 

eenvoudig min of meer haakvormig is en regt over 

den gewonen ondersnavel heenreikt. — De gewone 

soort, Zorta enuelealor, is grooter, en heeft eenen 

langeren staart dan de groote kruisbek. Zij nestelt 

in de koudste streken van het noordelijk halfrond, 

komt echter in den winter somtijds tot Duitschland 

en het gematigde Noord-Amerika. Zij is niet schuw, 

{luit zeer aangenaam, voedt zich met allerlei boomzaad., 

maakt haar nest in struiken of op de lage takken 

der boomen, en leet 4 blaauwachtig groene, met eenen 

krans van bruine vlekken versierde eijeren. — Eene 

kleinere soort, Lowia subhimachala, komt in Nepaul, 

en eene andere op de hooge gebergten van West-Afrika 

voor. — In Nepaul heeft men eene soort, Lowia sipali, 

genoemd, wier vederkleed, bij het oude mannetje, 

buiten de zwarte slag- en staartpennen, geheel hoogrood 

is, terwijl de bek eene gele kleur heeft. Het wijfje 

gelijkt daarentegen eenigzins op dat der kruisbekken, 

heeft echter eene gele stuit. 

Op de Sandwich-eilanden treft men twee onderling 

en van de overige Loxia’s zeer verschillende soorten aan. 

Psitltirostra doet door hare De eene, psitlacea, 

grootte en gestalte aan onzen kruisbek 

denken; 

de sterk 

gewonen 

maar de bek is niet gekruist, ofschoon 

haakvermiee bovensnavel over den van 

voren een weinig opwaarts gekromden ondersnavel 

aanmerkelijk heenreikt. Bovendien wijken de kleuren 

van dezen vogel af‚ door dat het oude mannetje 

geheel geelgroen is en eenen hooggelen kop heeft, 

terwijl het wijfje en de jongen op de bovendeelen 

eroenachtie, op de onderdeelen witachtig zijn. 

Psittirostra psitlacea. 

De tweede soort, Mypotovias coccinea, ook »Loxops” 

genoemd, is niet grooter dan ons sijsje, en heeft 

de beide verlengde en puntige helften van den bek 

een weinig gekruist. De vleugels en staart zijn zwart, 



de overige deelen geelachtig rood, hetgeen echter 

bij het wijfje op de bovendeelen door eene groenachtige 

tint vervangen wordt. 

DE APPELVINKEN. COCCOTHRAUSTES. 

Dit geslacht bevat een aanmerkelijk getal soorten. 

afkomstig uit het noordelijk halfrond en het overige 

Amerika. Zij zijn voornamelijk gekenmerkt door haren 

buitengewoon dikken, tolvormieen bek, hare erootte 

en haar stevie maaksel. 

De gewone Appelvink, Coccolhraustes vulgaris, heeft 

eenen korten staart, is zeer ineengedrongen van 

gestalte, en op eene geheel eigenaardige wijze 

gekenmerkt door de aan haar einde breed witloopende 

slagpennen. Hij is nagenoeg zoo zwaar als een spreeuw. 

De onderdeelen zijn rooderijs, de slagpennen gedeeltelijk 

blaauwzwart, de pooten vleeschkleurig; de kop is 

roestgeel, de nek grijs, de rug bruin, de keel zwart 

en de bek blaauwachtig parelkleurig. Deze vogel 

bewoont Europa, behalve het hooge noorden, het 

gematigde Azië en Japan. Hij houdt zich op boomen 

op, plaatst zijn nest op de boomtakken, heeft eenen 

eenvoudigen, maar miet aangenamen zang, is zeer 

voorzietie en schuw, zwerft in het najaar rond en 

verhuist min of meer zuidelijk, voedt zich met 

insekten, eet ook de jonge boomknoppen en is zeer 

graag op kersen, van welke hij echter slechts den 

mhoud van de pit eet, na het vleesch op zijde 

gedaan en de pit verbrijzeld te hebben. 

Bij andere soorten is de staart langer. — Den 

zwaarsten bek van alle heeft de eroote en zeldzame 

Coccolhraustes ferreirostris of «papa’’, van de in de 

Japansche zee gelegene Bonin-eilanden, die bruin van 

kleur is, met den kop gedeeltelijk rood bij het 

mannetje. — Bij eene andere groote soort, Coecolhraustes 

icteroides, van Nepaul afkomstig, is de bek geel, en 

het mannetje heeft een citroengeel vederkleed, maar 

de kop, vleugels, rug en staart zijn zwart; het wijfje 

is daarentegen grijsachtig en heeft eenen geelachtigen 

buik. — Bij Coccolhraustes melanovanthus, die mede van 

Nepaul afkomstig isen een geel vederkleed heeft, zijn 

de slag- en staartpennen zwart met wit afgebroken. — 

In Japan heeft men Coccothraustes personatus, met 

eenen gelen bek, en een purperachtig grijs vederkleed ; 

maar de voor- en bovenkop, de staart en vleugels 

laatst zijn zwartblaauw, en renoemden van eenen 

witten spiegel voorzien. — De kleinere Coccolhraustes 

melanurus, van China, heeft een rosachtig grijs 

vederkleed; maar de geheele kop, de staart en 

vleugels zijn zwart, laatstgenoemde met eenen kleinen, 

witten spiegel en wit aan het einde der slagpennen. 

Coccolhraustes melanurus. 

In Amerika heeft men andere soorten. Eene der 

fraaiste, Coccothraustes vespertinus, uit het Westelijke 

heeft 

hetgeen op 

Noord-Amerika. het vederkleed van een fraai 

geel, den nek, mantel en de keel in 

bruin overgaat; maar de kruin, vleugels en staart 

zijn zwart, en de laatsten der slagpennen en groote 

vleugel-dekvederen wit. Deze vogel bewoont eenzame, 

met sparrebossehen begroeide moerassen, is in het 

geheel niet schuw, en laat zijn zonderling klagend 

stemgeluid vooral in de avondschemering hooren. — 

Eene andere fraaie soort, Coecolhraustes Ludoviciauus. 

wier volkomen vederkleed met rood, zwart en wit 

geteekend is, wordt menievuldie in de bosschen van 

het gematigde Noord-Amerika tot Mexico aangetroffen. 

Zij nestelt aldaar op boomen, lest 4 witte, met bruin 

gevlekte eijeren, zingt bij machttijd zeer fraai, en 

bezoekt, buiten den broedtijd, de opene streken, om 

zich met het binnenste der pitten van bezie-achtige 

vruchten te voeden. — Coccothraustes erythromelas, 

die Guyana en Brazilië bewoont, heeft eenen zwarten 

kop, en het oude mannetje is van een ponceau-rood, 

hetgeen op de bovendeelen in het bruimachtige 

overgaat, terwijl het wijfje van boven olhijfkleurig, 

van onderen geelachtig is. 

Men noemt »KARDINALEN” groote Amerikaansche 

soorten met een rood vederkleed. De gewone Kardinaal, 

Cardinalis Virginianus, heeft den staart afgerond en 

van gelijke lengte als de vleugels; zijn bovenkop 1s 

met eene puntige kuif versierd, en zijn geheel 

vederkleed, met uitzondering van het zwarte gezigt, 

is hoogrood. Men treft hem in het warme en gematigde 

Noord-Amerika, in digte struiken, in de nabijheid 

van het water en vooral op de maïsvelden aan. 

Behalve mais bestaat zijn voedsel uit den inhoud 

der pitten van kersen, appels of andere vruchten. 

Hij herhaalt zijnen korten zang dikwijls achtereen, 

en plaatst zijn nest, hetwelk 4 witachtige, met olijfbruin 

gevlekte eijeren bevat, in struiken. Deze vogel wordt, 

wegens zijne fraaije kleur, veel in kooien gehouden 

en naar Europa vervoerd, 

Andere soorten wit het heete Amerika, »prryuus” 



genoemd, hebben den staart langer dan gewoonlijk 

en, gelijk de kardinalen, afgerond, maar de kleuren 

van baar vederkleed zijn veelal eenvoudig. — Eene 

dezer, Pitylus gnatho, is nagenoeg drie vierden voet 

lang, en donker olijfkleurig; maar het geziet, de keel 

en de krop zijn zwart, en de bek is vermiljoen-rood. 

Zij 
aangetroffen, en hare lokstem doet aan die van onzen 

wordt, in Brazilië, op boomen en struiken 

appelvink denken. — Pitylus grossus, uit Brazilië en 

Guyana, is ongeveer eveneens gekleurd, maar een 

weinig kleiner en heeft eene witte, langwerpige vlek 

op de keel. 

Andere Zuid-Amerikaansche soorten, »sALTATOR” 

genoemd, en die eveneens eenen afgeronden staart, 

en veelal eenvoudige kleuren hebben, wijken van 

alle overige appelvinken af, doordien haar bek meer 

in de lenete gerekt en een weinig meer gekromd is. 

Zij schijnen den overgang te maken tot sommige 

groote Tanagra-soorten. Eene soort, Salfator atriceps, 

bereikt nagenoeg de grootte van den zwarten lijster. > 

Haar vederkleed is olijfgeel, de kop zwart, de keel 

wit met zwart omzoomd, terwijl de borst, buik en 

de zijden van den hals grijs zijn. Saltator magnus, 

van Brazilië en Guyana, is een weinig kleiner en 

grijs, met eene witte streek boven de oogen. Ook 

bij deze soort komt de lokstem nagenoeg met die 

van onzen appelvink overeen. Zij voedt zich met 

allerlei vruchten, en houdt zieh m bosschen op, waar 

zij haar nest op boomen maakt. 

DE GRONDVINKEN. GEOSPIZA. 

Deze eigenaardige vogels, die uitsluitend tot de 

Galapago’s en eenige naburige eilanden beperkt zijn, 

en aldaar de plaats van alle overige muschvogels 

vervangen, zijn vooral in het oog vallend door eenen 

zeer korten, een weimie afeeronden staart, eene imeen 

gedrongen gestalte, korte vleugels en sombere kleuren, 

zooals die ook het erootste gedeelte der dieren en 

planten, ja zelfs den grond dezer vulkanische eilanden 

kenmerken. De bek doorloopt, bij de 15 bekende 

soorten van dit geslacht, nagenoeg alle wijzigingen 

van dikte en vorm, welke hij bij alle overige 

muschvogels vertoont, en vele soorten zijn tot 

afzonderlijke eilanden beperkt. Opmerkelijk is het 

verder, dat de grond van den bovenbek dezer vogels 

ruin of meer tusschen de vederen van het voorhoofd 

verlengd is, en dat de mannetjes van onderen eenkleurige 

roestzwart, de wijfjes daarentegen van boven bruin, 

van onderen lichter zijn. Ofschoon deze vogels in 

grootte en den vorm van hunnen snavel allerlei 

afwijkingen aanbieden, hebben zij in hunne levenswijze 

de grootste overeenkomst, en vereenigen zich niet 

zelden, hetzij onderling, hetzij met duiven, tot groote 

vlugten. Zij houden zich voornamelijk op de rotsige, 

drooge en onvruchtbare kuststreken op, die slechts 

enkele, kleine, naeenoeg geheel van bladeren ontbloote 

struiken voortbrengen. Zij zoeken op of onder den 

met vulkanisch gruis bedekten grond, met behulp 

van hunnen snavel en hunne pooten, wortels en 

zaad van gras en kruiden, die in het korte regen-saizoen 

spoedig te voorschijn komen en even spoedig wederom 

verdwijnen. Sommige soorten eten ook stukjes van 

de saprijke bladen en bloemen van de aldaar groeijende 

cactus-soort. Zij begeven zich, gelijk de overige vogels 

dezer eilanden, dagelijks naar de kleine wellen, die 

veelal het eenige zoete water dezer eilanden aanbieden. 

Deze vogels werden tot heden nagenoeg in geene 

verzameling aangetroffen en noe nooit levend naar 

Europa gebragt. 

De grootste soort, Geozpiza magnirostris, die eenen 

halven voet lengte bereikt, is even stevie en ineen 

gedrongen van maaksel als onze appelvink, en haar 

snavel is zelfs nog dikker. — Geospiza strenua is 

eeniezins kleiner, en Geospiza fortis heeft eenen veel 

zwakkeren bek. — Bij eene nog kleinere soort, Geospiza 

parvula, is de bek nog zwakker, en korter dan bij 

onzen vink. 

Andere soorten hebben den bovenbek gewelfd en 

naar gekromd. Hiertoe behooren voren afwaarts 

Geospiza psillacula en crassirostris. 

Bij nog andere soorten is de bek verlengd, reet 

en zeer puntig, en hare nagels zijn sterker gekromd 

dan bij de voorgaande soorten, waardoor zij in staat 

gesteld worden, met gemak op de cactusplanten 

rond te klimmen, wier vleezige bladeren en bloemen 

zij afkmagen. Hiertoe behoort Geospiza scandens. 

Bij eene kleime soort, Geospiza olivacea, is de tamelijk 

verlengde bek een weinig gekromd en naar evenredigheid 

zwak. 

DE WEVERVOGEES.: PEOCGER 

De wevervogels, zoo genoemd omdat velen een 

groot _ kunstmatig geweven en gevlochten nest 

maken, onderscheiden zich van de overige muschvogels 

doordat hun vleugel, in plaats van met 9, met 410 

slagpennen der eerste orde voorzien is. Zij hebben 

overigens in het algemeen overeenkomst met de 

dikbekkige vinkvoc van hunnen maar de grond 

bovensnavel is min of meer duidelijk tusschen de 

vederen van het voorhoofd verlengd; zij zijn tot 

Afrika, het heete Azië en Australië beperkt, en 

vervaugen in laatstgenoemd werelddeel en op de 

eilanden van Achter-Indie uitsluitend alle andere 

muschvogels. Men kan de wevervogels onder de drie 

geslachten der eigenlijke wevers, der weduwen en 

auradina’s brengen. 

DE WEVERS. PLOCEUS. 

Het geslacht der »wevers” bevat de soorten wier 

eerste slagpen langer is dan bij de weduwen en 
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auradina’s. Zij hebben steeds eenen tamelijk korten 

of middelmatigen staart, in tegenoverstelline van de 

pweduwen”’, wier staart bij de mannetjes, in het 

prachtkleed, min of meer aanmerkelijk verlengd is. 

Hun snavel kan met dien der musschen vergeleken 

worden, is echter dikwijls steviger of meer in de 

lengte gerekt. Bij velen zijn de hoofdkleuren van het 

onderkleed geel en bruin, bij anderen zwart en rood; 

nog anderen hebben eenvoudige tinten. 

Men noemt meer in het bijzonder » Alecto” eenige 

groote Afrikaansche soorten met eenen verlengden 

bek, eenvoudig vederkleed, en eenen middelmatigen 

staart. — Eene dezer, Ploceus erythrorhynchus, evenaart 

in grootte nagenoeg onzen zwarten lijster; haar, 

een weinig gekromde en geelroode bek is bijkans 

even lang als de kop, en haar zwart vederkleed is 

slechts op de schouderen en de slagpennen der eerste 

orde door een weinig wit afgebroken. Deze vogel 

wordt in Zuid-Oostelijk Afrika, dikwijls in gezelschap 

der wilde buffels aangetroffen, die hij, op hun rug zich 

zettende, van de in hunne huid levende insekten-larven, 

zijn geliefkoosd voedsel, bevrijdt, en die hij, bij 

nadering van gevaar, waarschuwt. — Kene eeniezins 

klemere, maar niet verschillend gekleurde soort, 

Ploceus alecto of »albieollis”, komt van Seneeambië, 

Abyssinië, Kordofan en Sennaar. — In Abyssinië 

leeft nog eene andere soort, Ploceus Dinemelli, die 

den kop, hals en de onderdeelen wit, de stuit en 

de staartvederen rood, den mantel, de vleugels en 

staartpennen donkerbruin heeft. 

Bij andere Afrikaansche soorten, »Sycobius” genoemd, 

met eenen in de lengte gerekten bek, is het zwarte 

vederkleed met hoogrood versierd. — Eene dezer, 

Ploeeus cristatus, van Opper-Guinea, heeft de grootte 

van onze huismusch, eene puntige kuif op de kruin. 

en de kuif, wangen, keel en krop hoogrood. — bij 

Ploceus malimbus, wit diezelfde streken, ontbreekt de 

kuif en het rood is tot den bovenkop en nek beperkt 

Ploeeus nitens, van de Goudkust, heeft op de keel een 

groot rood schild, en eeuen gelen bek. 

De 

noemt, hebben eenen tamelijk korten staart, en haar 

soorten, die men in het bijzonder wevers 

vederkleed vertoont grootendeels gele tinten, die 

meestal, voornamelijk op den kop, met bruin of zwart 

afgezet zijn. Zij doen door hare grootte, gestalte en 

door sommige eigenschappen in hare levenswijze aan 

onze musschen denken ; zij zoeken haar voedsel, hetgeen 

in insekten en zaden bestaat, meestal op den grond, 

brengen aan de rijst- en maïsteelt veel schade toe, en 

zijn beroemd wegens hare lange, flesch vormige nesten, 

die zij aan de uiterste takjes der boomen ophangen. — 

De het 

vermaardheid gekregen heeft, is de Nelicoervi, Ploceus 

soort, die eerst, wegens hare nesten, 

pensilis, van Madagascar. Zij heeft de grootte van 

eene _musch, en is geelgroen; maar de buik is 

donkergrijs en de mek roodbruin, de bovenkop en 

wangen zijn zwart, de keel, krop en een nekband 

geel, en de onderdekvederen van den staart geelbruin. 

De van fijn gras geweven nesten hebben de eedaante 

van een langen, aan de eene zijde uitloopenden, naar 

onder gerigten, buisvormigen ingang, terwijlde eijeren 

op den grond der andere zijde liegen. Zij worden 

aan de punten van dunne boomtakken, dikwijls vlak 

boven het water, bevestigd, en men ziet er somtijds 

honderden aan eenen boom, veelal diet bij elkaàr of 

zelfs onderling vereenigd hangen. — De gewone soort 

van Java, MPoeens Mypovanthus, is kleiner, op de 

onderdeelen, den kop en nek geel, met de wangen 

en de kin zwart, en bruine, door geel omzoomde 

rugvederen. Zij houdt zich het geheele jaar door, 

gezellig en veelal in groote memiete, in het rict. 

suikerriet en de bamboesstruiken op, en brenet aan 

de rijstteelt veel nadeel toe. Haar nest is als bij 

de voorgaande, maar naar boven in eene soort 

van dikken en langen steel uitloopend, waarmede het 

aan de takjes vastzit. De eijeren zijn wit. — Ploceus 

spilonotus, van Zuid-Oostelijk Afrika, met eenen zwart 

gevlekten mantel en van de grootte van een leeuwerik, 

maakt een niervormig nest, dat 2 tot 9 blaauweroene 

eieren bevat. 

Bij eene andere Afrikaansche, eenvoudiger gekleurde 

soort, Ploceus mahali, wijkt het nest eeniezins van 

dat der overige soorten af. Zij heeft de grootte van 

eene musch, en is op de bovendeelen bruin, terwijl 

de onderdeelen, stuit, eene oogstreep en twee banden 

over elken vleugel wit zijn. Zij wordt in Zuid-Afrika 

ten noorden van de Oranje-rivier aangetroffen. Zij 

nestelt, gelijk de eigenlijke wevers, gezellig en bevestigt 

ook haar, van onderen van eene ingangsbuis voorzien 

nest aan de punten van boomtakjes. Daarentegen 

vervaardigt zij het uit dik en hard gras en verwerkt 

dit in dier voege, dat de harde worteleinden naar 

alle rigtingen, gelijk de opgerigte stekels van het 

stekelvarken of den egel, uitsteken, waardoor haar 

kroost tegen aanvallen, zelfs die der boomslangen, 

beveihed wordt. 

ene soort uit Abyssinië en Senegambië, de Quelea, 

Plocens sanguinirostris, schijnt, ten minste in de 

gevangenschap, gedurig de behoefte te hebben om te 

weven, en is, wegens deze eigenschap, een zeer 

Zij 
behendigheid het traliewerk der kooijen, waarin men $ IJ 

gezochte _kamervogel. overspint met groote 

haar plaatst, met een met van allerlei draden van 

zachte stoffen, die men tot dit einde in hare koor 

plaatst. Im van struiken voorziene volières 

sebraet, beeinnen deze vogels weldra paarsvewijzc, 

groote, 

hunne eigenlijke, uit gras vervaardigde en aan de 

onderzijde van eene ingangsbuis voorziene nesten te 

vervaardieen en op takken te plaatsen. De quelea 

heeft de grootte van eene ringmusch, maar haar bek 

is dikker en roodachtig; het voorhoofd, de keel en 

de zijden van den kop zijn zwart, de onderdeelen 

vaal rood. en de bovendeelen nagenoeg gekleurd als 

bij den leeuwerik. 



In Afrika heeft men ook soorten, »Euplectes” 

wenoemd, met min of meer (luweelachtige vederen 

aan den kop en hals bij het prachtkleed van het 

mannetje. Zij hebben eenen korten staart, en haar 

zwart _ vederkleed is door prachtig geel of rood 

afgebroken. De grootste soort, Poceus Capensis, is 

erooter dan een musch en haar bek is steviger, Zij 

heeft een fluweelzwart prachtkleed, maar de vleugels 

zijn bruinzwart met geelgroene zoomen, de middelrug. 

het voorgedeelte der vleugels en een bundel vederen 

op elke zijde van den romp zijn citroengeel. Men 

treft dezen vogel langs de oevers der rivieren van 

Zuid-Afrika aan. Bij eene andere Zuid-Afrikaansche 

soort, Ploceus orye, zijn de fluweelachtige en aan haar 

einde als regt afgesneden vederen van den kop en 

hals verlengd, en vormen eene soort van kraag, dien 

de vogel meestal opgerigt draagt. Het eeziet, de keel 

en borst zijn fluweelzwart, de vleugels en staart bruin 

met hichte 

Deze vogel houdt zich langs de oevers van beken en 

zoomen, de overige deelen vurig rood. 

moerassen in het riet op, en plaatst aldaar zijn 

kogelvormig, in het midden van eene opening voorzien 

en 5 groenachtige eijeren bevattend nest. — Bij de 

kleine Poeceus fammiceps, van de Goudkust, zijn 

— Im 

diezelfde streken heeft men ook Ploceus igunicoetor, die il 

de mantel, onderbuik en stuit kaneelbruin. 

kleiner is dan onze ringmusch, zeer verlengde 

boven-dekvederen aan den staart heeft en in kleur 

op de oryx lijkt, maar geene zwarte keel heeft. 

DE WEDUWEN. VIDUA: 

De Weduwen onderscheiden zich van de overige 

wevers, doordien haar staart bij de mannetjes in het 

prachtkleed min of meer aanmerkelijk of dikwijls 

zelfs buitengewoon verlengd is. Zij worden in Afrika 

aangetroffen, en daar zij, na de ontdekking van 

Guinea, uit bet koningrijk Whidah naar Portueal 

mgevoerd werden, zoo gaven haar de Portugezen den 

naam van Whidah, die waarschijnlijk tot dien van 

>» Weduwe” 

meening zijn, dat de benaming van Weduwe ontstaan 

verbasterd werd, terwijl anderen van 

is door de vergelijking der lange staartpennen met 

eenen rouwsluijer. 

Bij sommige soorten zijn gewoonlijk slechts de 

middelste 2 paren staartpennen verlengd en hebben 

eenen anderen vorm dan de overige 4 paren. — Bij 

eene dezer, WVidva regia, zijn de 2 paar verlengde 

pennen dubbel zoo lang als het overige liechaam, 

draadvormieg en slechts aan het einde van eene kleine, 

langwerpige vlag voorzien. Deze vogel is niet veel 

grooter dan een sijsje en bewoont West-Afrika. In 

het prachtkleed is het vederkleed zwart; maar de 

onderdeelen en een nekkraag zijn vaal roestkleurig, 

de onmder-dekvederen van den staart wit en de bek 

en pooten rood. De kleurverdeeling bij het wijfje en 

in het onvolkomen kleed doet aan die van onze 

wijfjes-musch denken. — Bij eene andere soort van 

West-Afrika, Vidua principalis of »serena”’, met eenen 

rooden snavel en zwarte pooten, overdekken de lange 

staartpennen met hare schuins naar boven gerigte 

vlaggen elkaar volkomen. Het mannetje is in het 

volkomen kleed wit, maar de bovenkop. de mantel, 

de slag- en staartpennen zijn zwart. — Bij Vidua 

paradisea, mede van West-Afrika, en een weinig 

grooter dan een kanarievogel, is het tweede paar 

staartpennen zeisvormig en eenen voet lang, terwijl 

het middelste paar twee derden korter is, in eene 

vrije, harde punt uitloopt en voor deze van eene 

Het 

volkomen kleed van het mannetje is zwart, met eenen 

breede, loodreet opstaande vlag voorzien is. 

vurig roestkleurigen nek, bleek roestkleurige borst. 

vurig purperachtig roodbruinen kop, roode pooten 

en eenen zwarten snavel. — Bij de grootste soort. 

Vidua progne, ook »longicaudata” en »Cafra” genoemd, 

en van Zuid-Afrika afkomstig, doet het wijfje door 

hare grootte en kleur eenigzins aan onzen leeuwerik 

denken. Het mannetje is grooter en heeft in het 

prachtkleed niet slechts alle staartpennen, maar ook 

eenige der boven-dekvederen van den staart sterk 

verlengd, zeisvormig en met de vlag naar boven 

Het 

intusschen ook de zeer oude wijfjes aannemen, om 

het 

Is zwart, 

gerigt. prachtkleed der mannetjes, hetgeen 

niet meer met een winterkleed te verruilen, 

met roode kleine, en witte middelste 

vleugeldekvederen. Deze vogels leven gezellig en maken 

hunne nesten zeer digt naast elkaàr im het riet. 

Intusschen bestaat, volgens Levaillant, elke broedende 

kolonie in den regel slechts uit een tachtigtal wijfjes, 

en deze hebben nooit meer dan 12 tot 15, en wel 

gemeenschappelijk dienende mannetjes bij zich. 

Bij de 
genoemd, zijn de staartpennen min of meer regelmatig 

overige soorten, veelal »Colinspasser” 

trapsgewijze verlengd, zonder onderling in vorm te 

verschillen. — Eene dezer, Vidua rubilorgues, uit 

Zuid-Oostelijk Afrika, heeft de grootte van eene musch, 

de middelste staartpennen zijn tweemaal langer dan 

het overige ligechaam, en het vederkleed is zwart met 

eenen rooden gordel om den krop. — Bij Pidua 

laticanda of »torquata,” van Abyssinië, strekt zich dit 

rood over den geheelen kop en nek uit. — Widva 

Haviscapulala, van Abyssinië, heeft een wiegevormigen 

staart, hare kleine vleugeldekvederen zijn citroengeel, 

en alle overige deelen van het vederkleed zwart. Bij 

Vidna maerura of »llavoptera,” van West-Afrika, is 

ook de mantel citroengeel. Bij Vidua albinotata, van 

Zuid-Oostelijk Afrika, zijn de groote vleugeldekvederen 

Vidua axillaris, at hetzelfde grootendeels wit; bij 

gewest, zijn de middelste vleugeldekvederen kaneelbruin. 

DE AMADINA'S. AMADINA. 

Men kan onder dezen naam de talrijke menigte 

wevervogels zamenvatten die niet tot de geslachten 



er der wevers en weduwen behooren, in hun geheel | 

voorkomen de grootste overeenkomst hebben met 

Vinkvogels, van deze echter standvastig afwijken door 

de aanwezigheid van eene, ofschoon zeer kleine, eerste 

slagpen, die bij alle overige Muschvogels ontbreekt. 

De meesten zijn kleiner dan eene musch, maar zij 

hebben allen eenen korten, konischen en veelal 

aanmerkelijk dikken bek, naar achteren geplaatste en 

overdekte neusgaten, korte pooten, maar eenen grooten, | 

met eenen stevi sen en gekromden nagel gewapenden 

duim. Velen zijn met fraaije kleuren versierd, en 

Hun 

voedsel bestaat uit zaden, maar zij eten ook insekten. | 

hebben eenen min of meer aangenamen zang. 

Hun nest is groot, min of raeer kogelvormig, met 

eenen half-zijdelingschen ingang, op eene veelal ruwe 

wijze uit droog gras, rietbladeren of bast vervaardiad, 

eu wordt in struiken, in het riet, tusschen hooge | 

kruiden of zelfs in holen van boomen geplaatst. 

Sommige groote Afrikaansche soorten, »Pyrenestes” 

genoemd, doen door haren zwaren bek aan de 

Appelvinken denken. 

het 

»frontalis’’ 

Hiertoe behoort de grootste 

van geheele geslacht, Amadina albifrons, of | 

genoemd. Zij bewoont het Zuid-Oostelijk 

Afrika, evenaart in grootte een leeuwerik, en haar 

vederkleed is bruinzwart, met een wit voorhoofd en 

eenen witten spiegel op de vleugels. — Eene andere | 

soort, Amadina capitalba, die de grootte van onze 

huismusch heeft, bewoont de Goudkust. Hare kruin 

is wit, de overige kop en hals zijn roodbruin, de 

borst en buik grijs, de vleugels, rug en staart zwart. 

De nagenoeg even groote, maar fraai gekleurde, 

Amadina haematina, die eveneens de Goudkust 

bewoont, is op de bovendeelen zwart, op de onderdeelen 

karmozijnrood, en heeft eenen blaauw-parelkleurigen 

snavel. — Even fraai van kleur is A4madina ostrina, 

van Guinea, en zij heeft eene reusachtigen bek, 

ofschoon zij onze ringmusch in grootte niet overtreft. 

De kop, hals, krop, zijden van den romp en stuit zijn 

karmijnrood, de overige deelen zwart, en de snavel 

zwartblaauw. 

In Afrika en Australië heeft men noe eene meniete 

andere, veelal min of meer gevlekte, met fraaije 

kleuren versierde soorten, wier bek intusschen minder 

dik is dan bij de voorgaanden. — ene dezer, dAmadina | 

erythrocephala, die Zuid-Afrika bewoont, heeft de grootte 

van onze _ringmusch, en is op de bovendeelen 

bruingraauw. op de onderdeelen witachtig, maar de 

zijden van den romp zijn rosachtig met ronde, zwart 

gezoomde vlekken, en het mannetje heeft eenen | 

rooden kop. — Eene andere soort, dmadina fasciata, | 

die in Senegambië, Nubië en Kordofan aangetroffen 

werd, en die in erootte den kanarievogel evenaart, 

is vaalbruin met dwarse, zwarte vlekken, en zij heeft 

een rooden, van de oorstreek om de kin loopenden 

kraag. — Van de Australische soorten voeren wij 

aan dAmadina guttata of »Lathamii’, die in grootte 

het sijsje overtreft; zij heeft den kop en staart zwart, 
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de stuit rood, de overige bovendeelen grijs, de keel 

en het midden van borst en buik wit, de zijden van 

den romp zwart met ronde witte vlekken. Zij voedt 

zich met allerlei zaden, die zij op den grond opleest, 

plaatst haar groot, bolvormig, van gras vervaardied 

en van eene naar onderen gerigte buis tot ingang 

voorzien nest op boomen, of, zooals dit ook verscheidene 

andere kleine vogels doen, tusschen de takken der 

nesten van groote. roofvogels, die haar miet in het 

minste verontrusten, en leet 5 tot 6 langwerpige, 

witte eijeren, 

In Oost-Indië en Australië heeft men een aanmerkelijk 

getal soorten met een veelal bruin, door grijs wit 
T 

of zwart afgebroken vederkleed. Zij leggen witte 

eijeren, en vormen bij de nieuwe natuurkundigen 

de ondergeslachten »Munia, Donacola’” en anderen. 

De _erootste 

Rijstvogel, Amadina oryzirora, die 

en meest algemeen bekende is de 

op Java »Padda” 

genoemd wordt. Zij evenaart in grootte nagenoeg 

is veel dikker en 

rood. De hoofdkleur van het vederkleed is een fijn 

onze huismusch, maar haar bek 

graauw; maar de buik is purperkleurig, de wangen 

en onder-dekvederen van den staart zijn wit, de stuit 

en de staartpennen zwart. De jongen zijn daarentegen 

bruin en hebben eenen zwarten bek. Deze soort, die 

algemeen in kooijen gehouden en in meniete levend 

naar Europa gebragt wordt, nestelt jaarlijks slechts 

eenmaal, hetzij in boomholen, hetzij in de owle nesten 

van den Javaanschen wevervogel ; maar zij legt telkens 

7 tot 8 witte eijeren. De overige gedeelten van het jaar 

leeft zij gezellig en brengt aan de rijstvelden evenveel 

nadeel toe, als onze ringmusch aan de graanvelden. 

Zij ontziet de nabijheid der menschen zoo weinig, dat 

zij in menigte op de groote boomen der dorpen en 

steden overnacht. Eene met den rijstvogel verwante 

soort, dmadina fuscata, van Timor, is kleiner, bruin 

in plaats van grijs, en zij heeft eenen witten buik. 

De Maja, Amadina maja, van Java en Sumatra, is niet 

grooter dan een sijsje, maar haar bek is zeer dik, 

het vederkleed purperbruin, met eenen witten kop 

en zwarten buik. Zij houdt zich veel in digte struiken 

en het hooge gras op, en plaatst aldaar haar groot, uit 

grof gras en het pluis van planten vervaardigd nest: zij 

is zeer merigvuldig en even nadeelig voor den rijstoogst 

als de rijstvogel, — Op Java heeft men ook eene 

klemere soort, Amadina ferruginea, ook »majanoides” 

genoemd ‚die door hare zwarte _onderdeelen 

gekenmerkt is. — Noe eene andere Javaansche 

of de 

grootte heeft der Maja, is bruin met witte onderdeelen 

soort, Zmadina punetulata »nisoria,”’ en die 

en op de zijden van den romp met bruine, kringvormige 

oogvlekken. Zij is mede een voor de rijstteelt zeer 

schadelijke vogel, is op de bebouwde landen, zelfs 

op de gebergten, zeer menigvuldig, plaatst haar grof 

nest tusschen de takken en bladen der boomen, in 

boomholen of onder de daken der gebouwen, stoort 

zich bij het nestelen aan geen jaargetijde, en legt 



3 tot 4 witte eijeren. — Hetzelfde heeft plaats met 

Amadina striata, van Java, maar haar nest is van 

binnen met fijn plantenpluis belegd, en zij is vooral 

menievuldie op de eenige duizende voeten hoog gelegen 

streken. Haar vederkleed is op de bovendeelen vaalbruin, 

maar de vederschachten zijn wit; het gezigt met de 

keel, de krop en staart zijn purper zwartbruin, en 

de borst, even als eene rugvlek, wit. 

Bij eenige soorten met eenen vrij dikken bek, 

„Erythrura’’ genoemd, van de eilanden van Achter-Indië 

en de Zuidzee, is het vederkleed groen met blaauw 

of rood versierd, en haar staart is veelal verlengd en 

wigeevormig. Bij de gewone soort, Amadina prasina 

of »sphemura”, wier romp niet grooter is dan die 

van een sijsje, is het gezigt tot op den krop vaal 

blaauw, de staart en het midden van de borst zijn 

rood, de zijden der borst licht geelbruin, de overige 

deelen groen. Zij wordt op Java en Sumatra aangetroffen, 

overnacht in het riet en suikerriet, en is mede een 

voor de rijstteelt schadelijke vogel. — Eene andere, zeer 

fraaije, zeldzame soort, Amadina psit/acea, komt van 

Nieuw-Caledonië. Zij is fraai papegaai-groen, met 

uitzondering van het eeziet, de keel, de stuit en de 

staartpennen. die hoog rood zijn. 

Men heeft Afrika 

wiggevormigen staart; haar bek is veelal zwakker en 

» Estrelda's” 

Amadina granatina, van 

ook im soorten met eenen 

zij worden “meer in het bijzonder 

senoemd. — Eene dezer, 

Zuid-Afrika, wier romp zoo groet is als die van den 

putter, heeft een licht bruinrood vederkleed, maar de 

zijden van den kop zijn lieht purperviolet, en de 

boven-dekvederen van den staart ultramarijn blaauw. — 

De Bengali, Amadina phoenicotis, van Senegambit, 

Senuaar, Kordofan en Abyssinië, is kleimmer en licht 

groenachtig blaauw; maar de nek, rug en vleugels 

zijn grijsblaauw, en men ontwaart eene roode vlek 

op de wangen. — De dstrild, Amadina astrild, van 

Zuid-Afrika, is grijs wijnkleurig, met groenbruine, 

solvende dwarsstreepjes; maar de stuit en staart zijn 

zwart, het midden van den buik en eene oogstreep 

rood, en de bek is bij de oude vogels roodachtig. 

DE GORSVOGELS- EMBERIZAE, 

Men 

meer nadere overeenkomst hebben met onze Gorsen. 

noemt 

Zij hebben in het algemeen de gestalte der vinken, 

zijn echter door hunnen bek gekenmerkt, welks 

onderkaak naar achter eenen min of meer uitstekenden 

zijvand heeft en sterk af hellende is, terwijl de bovenkaak 

meetrokken zijranden heeft en in haar midden, van 

binnen, veelal van een knobbeltje voorzien is. Deze 

vogels houden zich meest in boschjes en struiken 

op. komen dikwijls op den grond, nestelen in het 

gras, en hunne eieren zijn veelal met gekronkelde 

vlekken en lijnen egeteekend. De meesten worden in 

Gorsvogels de soorten, die min of 

Afrika 

soorten 

naderen de musschen; in Zuid-Amerika heeft men 

verscheidene afwijkende soorten, doch zij ontbreken 

Europa, het vasteland van Azië en in 

aangetroffen ; vele _Noord-Amerikaansche 

geheel en al in Australië en den Indischen Archipel. 

De EIGENLIJKE GORSEN, Bmberiza, zijn nagenoeg 

uitsluitend tot de Oude Wereld beperkt en gekenmerkt 

door den duidelijken knobbel, waarvan de bovenkaak, 

van binnen, in het midden voorzien is. — De grootste 

soort, de graauwe Gors, Emberiza miliaria, doet door 

hare grootte en kleur aan den leeuwerik denken, maar 

zij is steviger van maaksel. Zij heeft eenen eentoonigen 

zang, nestelt in het gras en in struiken, houdt zich 

in vlakke streken op, en wordt in vele oorden van 

het warme en gematigde Europa, in ons land echter: 

nagenoeg uitsluitend in de noordelijke provinciën 

aangetroffen. — De Geelgors, Emberiza citrinella, in 

Europa en ook in ons land de gemeenste soort. die 

er ook dilewijls in den winter gezien wordt, is alom 

bekend door den eigenaardigen zang, door het 

nagenoeg citroengele vederkleed, en door de eijeren, 

die met bruine, gekronkelde vlekken en aderen als 

beschreven zijn, weshalve deze vogel in vele streken ook 

»Schrijver” genoemd wordt. — De Ortolaan, Emberiza 

hortulana, is beroemd, omdat zijn vleesch, nadat hij 

in vele streken, sedert de vet gemest is, als eene 

oudheid, gezochte lekkernij duur betaald wordt. 

Hij heeft de grootte van den geelgors, maar zijne 

onderdeelen zijn roestkleurig, en de hoofdkleur van 

kop en hals is een vaal olijfgroen. De ortolaan 

komt in Europa en het gematigde Siberië voor, 

behoort echter onder de soorten die slechts hier en 

daar op bepaalde plaatsen aangetroffen worden, en 

zich somtijds in streken waar zij vroeger niet gezien 

werden voor goed vestigen, om er te nestelen. In ons 

land wordt hij. buiten sommige streken der provincie 

Noord-Brabant, slechts toevallig 

nestelt 

aangetroffen. Hij 

niet slechts noeg algemeen in voornoemde 

streken, maar is er ook op den trek, in het najaar, 

menigvuldie. Hij wordt alsdan, zooals dit b. v. im 

de omstreken van Furnhout plaats heeft, met slagnetten 

gevangen, en in kooijen, bij kaarslicht, gedurende 

den nacht, met gierst in weinige dagen vet gemest. 

vervolgens, door eene stopnaald in het achterhoofd 

te steken gedood, geplukt, doeh niet ontweid, en 

met roode zijden strikjes om den hals in spanen 

doosjes verzonden. Vroeger betaalde men een ducaat, 

thans somtijds nog een of twee gulden voor het 

stuk. Reeds de oude Romeinen mestten den ortolaan 

in afzonderlijke vogelhuizen, met gierst (mil) vet, 
De 

van gorsen is de Dwerg-gors, Wmberiza pusilla. 

en noemden ze derhalve »Miliaria”. kleinste 

soort 

Zij is niet zwaarder dan een sijsje, ofschoon haar 

staart langer is; zij bewoont Siberië en Noordoostelijk 

Rusland en daar zij onder de zeldzame vogels behoort, 

die van tijd tot tijd in het overige Europa verdwalen, 

zoo wordt zij zeer op prijs gesteld. = 



De Dwerggors. Emberiza pusilla. 

Bij den Rietgors, Wmberiza schoeniclus, is de staart 

eenigzins langer dan bij de overige inheemsche soorten, 

en het oude mannetje is door zijnen zwarten kop, 

witten hals en witte onderdeelen zeer in het oog 

vallend. Hij houdt zich aan de met struiken, riet en 

eras beeroeide waterkanten op, nestelt aldaar en laat, 

in het riet, op kruiden of struiken zittende, zijne 

eenvoudige, maar aangename stem hooren. — In 

Zuid-Europa heeft 

grootte evenarende, fraai gekleurde soort, Mmberiza 

men eene, den leeuwerik in | 

melanocephala. Zij heeft eenen zwarten kop, is overigens 

op de bovendeelen roodbruin, op de ouderdeelen 

hooggeel. In Nepaul leeft eene soort, Zmberiza 

melanietera of »Lathamii’’. met eene puntige kuif, en 

een _blaauwachtig zwart vederkleed, welke kleur 

intusschen op de vleugels en den staart door roodbruin 

vervangen _ wordt. Overigens zijn China, Japan 

en Siberië rijk aan allerlei andere soorten van 

gorzen. 

In het heete Amerika heeft men ook gorzen. Ken 

dezer, Zmberiza gubernatrir, is gekuifd, grooter dam 

een leeuwerik, op de bovendeelen olijfbruin met 

zwarte vlekken, op de onderdeelen citroengeel, en de 

kuif gelijk ook de keel is zwart. Hij wordt somtijds 

levend voor de diergaarden aangevoerd. 

De 

van onze gorzen slechts door den verlengden nagel van 

LEEUWERIK-GORZEN, PLECTROPHANES, wijken 

den achterteen af. Zij broeden in de binnen of nabij 

den Noordpool-kring gelegen landen, trekken echter 

in den winter zuidelijker. Zij houden zich op rotsen en 

den grond op. Bij de eene soort, Mmberiza Lapponica, of | 

pealearata,” is de duimnagel lang en regt. Zij komt 

slechts enkel tot ons. — De tweede soort, Mmberiza | 

nivalis, wordt jaarlijks, in den winter, langs onze 

zeekust en ook binnen’slands, veelal in vlueten 

gezien. Het volkomen kleed van het mannetje is wit, 

zwarten staart. 

Noord-Amerika 

met zwarte vleugels en eenen 

De 

aangetroffen. 

overige soorten _ worden in 

PASSERINA of De 

zijn gorzen zonder eenen merkbaren knobbel in het 

MUSCH-GORZEN, »Zonotricha”, 

verhemelte des bovensnavels, die in hunne levenswijze 

min of meer onze musschen naderen en dezer plaats 

grootendeels, die der eigenlijke gorzen geheel, in 

Noord-Amerika, hun vaderland, vervangen. Zij bieden 

intusschen, naar gelane der soorten, veelvuldige 

afwijkingen in de wijze van leven en nestelen. — Iene 

soort, Passerina socialis, die door de Anelo-Amerikanen 

»Chipping Sparrow” genoemd wordt, is in de Vereenigde 

Staten van Noord-Amerika de plaatsvervanger van 

half 

geworden, die echter slechts gedurende den zomer 

onze _musch en, gelijk deze, een _huisvogel 

de steden en dorpen bewoont, in het najaar daarentegen. 

tot groote vlueten vereenigd, zich op de landerijen 

begeeft, om vervolgens meer zuidelijk te verhuizen. 

Zij maakt haar, inwendig veelal dik met koehaar 

bekleed nest op boomtakken, en het bevat 4 tot 5 

het 

purpervlakken bedekte eijeren. — De gemeenste soort, 

liehtblaauwe, aan stompe emde met eenige 

Passerina melodia, heeft eene soort van korten, maar 

aangenamen zang, dien zij vooral laat hooren wanneer 

zij op boomtakken zit. Zij heeft de grootte van onzen 

rietgors, houdt zich, gelijk deze, bij voorkeur, op 

vochtige lage plaatsen op, en plaatst haar nest veelal 

in het gras, somtijds ook op sparreboomen. — 

Passerina palustris houdt zich, lanes de waterkanten, 

in het riet, gras, of in struiken op, en heeft ook in 

de wijze van nestelen veel overeenkomst ‘met onzen 

rietgors. — Passerina graminea doet door de kleur 

aan onzen leeuwerik denken, loopt, als deze, veel op 

den grond, maakt aldaar een nest van afgevallen 

boombladeren en droog eras, en zingt, meest op 

heggen of struiken zittende, vrij aangenaam. — Eene 

der kleinste soorten, Passerina pusilla, door de 

Anglo-Amerikanen dlield-Sparrow” genoemd, broedt 

in de met hooe gras beeroeide streken, bezoekt 

echter in het najaar, in buitengewoon groot aantal. 

de landerijen en tuinen. Zij tjilpt als een krekel en 

heeft geenen eigenlijken zang. — Pusserina hyemalis, 

die leikleurig is, met de borst en den buik wit. 

het 

gematiede Noord-Amerika, komt 

broedt in koude, of in de gebergten van het 

echter op den trek. 

in groot getal, bij de woningen, is alsdan zeer vet 

en wordt gemakkelijk gevangen. Deze vogels plaatsen 

hunne nesten veelal digt bij elkaar in het hooge eras, 

Jij sommige soorten Ammodromus”, zijn de pennen 

van den korten staart versmald en puntig. en de 

vleugels kort. — De meest bekende soort, Passeriua 

maritima, bewoont de lage, met zeegras en struiken 

Oostkust Noord-Amerika 

gelegen eilanden. Zij kruipt, gelijk onze winterkouing. 

beeroeide, langs de van 

door het gras en de struiken, klimt langs de halmen 

en takjes, loopt schielijk, gelijk de _strandloopers. 

lanes het water, voedt zich met jonge krabbetjes 

uit 

k tot 6 eraauwwitte. met 

en jonge zeekreeftjes, en plaatst haar gras 

vervaardied nest. °t welk 



bruin bespatte eijeren bevat, op den grond, op hoogere, 

met struiken begroeide plaatsen. 

DSE T AN ANGAREAESE 

TANAGRAE. 

Deze uitsluitend tot de Nieuwe Wereld. en wel 

voornamelijk tot het heete Amerika beperkte vogels 

vormen eene bijzondere onderfamilie, ofschoon zich 

enkele soorten meer in het bijzonder aan de vink vogels 

en zelfs aan de appelvinken aansluiten. Ten opzigte 

der erootte evenaren zij veelal den leeuwerik, onze 

musschen of het sijsje. Vele soorten hebben een met 

zeer fraaie kleuren versierd vederkleed. Hun snavel 

is veelal kort en aan weêrszijde van de eenigzins 

gekromde punt een weinig g ingekorven. De maag 

vormt bij velen geene aanmerkelijke verwijding 

van het spijskanaal. De meesten hebben geenen 

eigenlijken zang. Zij houden zich in bosschen of op 

struiken op. en plaatsen op dezer takken hun veelal 

half kogelvormig nest, dat 2 tot S blaauwachtiee, 

bevat. Hun 

voedsel bestaat in insekten, beziën en allerlei andere 

met rood of bruin gevlekte eijeren 

saprijke vruchten, en zij zijn graag op oranjeappels. 

Men treft ze veelal, na den broedtijd, gezellig in het 

rond zwervend aan, maar slechts de in Noord-Amerika 

broedende soorten zijn eigenlijke trekvogels, die in het 

koude jaargetijde naar zuidelijke streken verhuizen. 

De soort die in Suriname den naam draagt van 

»Panagra” of »Kien” is Turagra jacapa. Lij bereikt 

nagenoeg de grootte van een leeuwerik, en heeft 

de keel en borst karmijnrood, de overige deelen 

purperzwart. De bek is zwart, maar het achtergedeelte 

der onderkaak verhoogd en zilverkleurig. Zij komt 

in de tuinen, om vruchten te eten. — Van de overige 

met haar verwante soorten voeren wij slechts aan 

den Panagra Brasilia of peoecinea”’, van Brazilië, wiens 

vederkleed bloedrood is, met de vleugels en den 

staart zwart. Hij houdt zich in struiken, vooral in 

de nabijheid van het water op. en plaatst zijn nest 

op lage boomen. 

Bij andere soorten, veelal »Pyranga’”’ genoemd, die 

overigens in gestalte en kleur veel overeenkomst 

met de voorgaande hebben, is de onderkaak niet 

verhoogd. — Eene dezer, Pyranga aestira, door de 

Anglo-Amerikanen »Summer-Redbird” eenoemd, heeft 

de grootte van onzen leeuwerik, eenen gelen snavel 

en een, bij het mannetje geheel lichtrood, bij het 

wijfje geelachtig vederkleed. Men treft haar in het 

warme en gematigde Noord-Amerika, op vlakke, 

zandige, maar begroeide streken, vooral aan de 

kusten aan. Het stemgeluid van het mannetje bestaat 

uit weinige heldere Uuitende toonen. Deze vogel 

voedt zich met torren en allerlei vliegende insekten: 

zoodra echter de beziën en andere boomvruchten 

rijp zijn, nagenoeg uitsluitend met deze, — De tweede 

Noord-Amerikaansche soort. Tanagra rubra, komt 

tot Canada voor. Het oude mannetje is scharlakenrood. 

met de vlengels en den staart zwart; het wijfje is 

olijfgroen, maar op de onderdeelen geelachtig. Zij 

heeft eene zeer zachte lokstem, en plaatst haar nest 

op eenen horizontalen boomtak. 

Bij sommige soorten is de hoofdkleur van het 

vederkleed een grijsachtig blaauw. Hiertoe behoort 

Tanagra sayaca, met _ azuurblaauwe voorvleugels. 

Hij wordt menievuldig in Brazilië aangetroffen, waar 

hij zelfs de tuinen komt bezoeken. — Bij faragra 

episcopus, van Guyana, is de voorvleugel blaauwachtig 

wit: bij ZTaragra ornata of parchiepiscopus” geel. 

Bij eenige soorten is de bek dunner en puntiger 

dan gewoonlijk, Hiertoe behoort Larnagra velia, van 

Guyana en Peru, die de grootte van onzen putter 

heeft. 

zwart, de 

Zijne _bovendeelen en eene keelvlek zijn 

onderdeelen _purperblaauw, maar het 

voorhoofd, de zijden van den kop en de hals zijn 

iehtblaauw, en de stuit is lichtgeel. 

Men vereenigt onder den naam van TANGARA of 

»Calliste” eene menigte soorten uit het heete Amerika. 

die eenen middelmatigen bek, en veelal de erootte 

van eene ringmusch hebben, en wier vederkleed, meer 

nog dan dat van vele papegaaijen, met allerlei prachtige 

kleuren schittert, waarvan men zich uit de onderstaande 

beschrijving van eenige der fraaiste soorten slechts 

een flaauw denkbeeld kan vormen. — Bij Zangara 

gyyrola, van Guvana, vertoont het vederkleed een fraai 

groen, hetgeen op het midden der onderdeelen in 

blaauwachtig overgaat. op den kop door bruinrood, 

op de vleugelbogt en den nek door geel vervangen 

wordt. — Bij fTaxgara fatlao, uit diezelfde streek, is 

de kop geelgroen, de keel donkerblaauw, de achterruw 

rood en vervolgens blaauw: de borst, buik en 

vleugelboet zijn licht blaauwgroen, de mantel, vleugels 

en staart zwart met blaauw. — Bij Fargara festiva 

of pevanoeephala,” van Brazilië, is de hoofdkleur een 

frau hehteroen, de bovenkop en keel zijn blaauw en 

de zijden van den kop en hals rood. 

De prachtige Tangara. Tangara festiva. 



bij uit 

Brazilië. is de hoofdkleur van het vederkleed zwart, 

Tangara coeruleicephala of »eyamieolhs,” 

hetgeen op de vleugels met groen en geel afgebroken 

is; de kop en hals zijn zilverachtig groenblaauw, 

hetgeen op de keel in purperblaauw overgaat. — 

Bij Tangara citrinella, van Brazilië, zijn de kop, nek 

en rug geel met zwarte, overlanesche vlekken; het 

voorhoofd en eene groote keelvlek zijn zwart, en 

de onderdeelen witblaauw. 

Men geeft den naam van EUPHONE aan eene reeks 

van kleine soorten met eenen korten, aan den erond 

breeden, van boven gekielden bek, welks gekromde 

punt aan weèêrszijde van een of zelfs twee insneedjes 

voorzien is. Zij doen door hare gestalte eenigzins 

aan de Pipra's denken, Het vederkleed der mannetjes 

is veelal met fraaie tinten, vooral zwartblaauw en 

hooggeel, versierd; dat der wijfjes meestal groenachtig. 

Eene der gemeenste soorten, Zuphone musica, wordt 

in het heete Westelijke Amerika aangetroffen en in 

Suriname »Kanalje” genoemd. Bij het oude mannetje 

zijn het voorhoofd, de wangen, de keel, de mantel 

en de vleugels elanzie zwart violetblaauw, de kruin 

en nek azuurblaauw, de stuit en de onderdeelen 

hooggeel. — Euphone violacea heeft het voorhoofd 

en alle onderdeelen oranjegeel, en alle overige deelen 

glanzig blaauwzwart. Dit in Brazilië gemeene vogeltje 

wordt aldaar veel in kooien gehouden, beeft echter, 

als de evenmin overige soorten, eenen eigenlijken 

zang. 

DAE SINE NEU RWOESRTEKSKSE NN: 

ALAUDAE. 

Er zijn ongeveer een zestigtal soorten van deze 

onder-familie bekend, en daar zij allen den erondvoru 

van onzen leeuwerik, zonder buitengewone wijzigingen, 

aanbieden, zoo vormen zij eigenlijk maar een enkel 

geslacht. Zij zijn onder de muschvogels vooral 

gekenmerkt doordien de slagpennen der derde orde, 

even als bij de kwikstaarten en piepers, verlengd 

zijn en dat ook de duimnagel lang en regt is. Haar 

konische snavel is veelal een weinig in de lenete 

gerekt. De vederen aan den bovenkop zijn een weinig 

verlengd en vormen eene kleine kuit. Het vederkleed 

vertoont meestal eenvoudige, bruinachtige tinten, 

en de gestalte herinvert in het algemeen die der 

vinken. Zij leven en nestelen op den grond, voeden 

zich met zaden, en de meesten hebben eenen fraaijen 

zang en laten dien vooral hooren wanneer zij in de 

lucht stijgen. De meeste soorten van leeuwerikken 

worden in Europa, Afrika en Azië aangetroffen. Uit 

Achter-Indië is, gelijk uit Australië, slechts eene 

in Noord. en Middel-Amerika komen 

slechts eeniee soorten 

soort bekend, 

voor, en an Zwd-Amerika 

schijnen de leeuwerikken geheel te ontbreken. 

Onze gewone Leeuwerik, Alauda arvensis, is een in 

het grootste gedeelte van Europa zeer gemeene, bij 

elkeen bekende en om zijnen fraaijen zang zeer 

gezochte kamervogel. Hij houdt zich in opene streken, 

zooals graanvelden, weilanden, heidevelden en zelfs im 

de duinen op, en maakt zijn eenvoudig nest, ‘twelk 

D tot 6 grijsachtige, met donkergrijs gevlekte en 

gemarmerde eijeren bevat, op den grond. Hij komt 

reeds vroeg in het jaar tot ons, verhuist in het 

najaar gezellig en vereeniet zich alsdan in menigte 

op de velden, afsemaaide waar hij weldra, van 

de op den erond gevallen granen, buitengewoon 

vet wordt, weshalve men hem, in sommige streken, 

b. v. in Saksen, met het vallen van den avond in 

menigte in slagnetten vangt, in spanen doozen pakt, 

en als lekkernij alom verzendt. 

Eene andere Europesche soort, de Boomleeuwerik, 

Alanda arborea, die onze kustprovinciën echter alleen 

van tijd tot tijd en in het koude jaargetijde bezoekt, 

heeft eenen langeren en geheel regten duimnagel, 

Draar zij is kleiner dan de gewone leeuwerik en heeft 

eenen korteren staart. Tot haar zomerverblijf kiest 

zij bij voorkeur vrije plaatsen in of bij sparrebosschen 

gelegen. 

De bet 

Noord-Oostelijke Europa en Siberië broedt, en somtijds 

Horen-leeuwerik, Alauda alpestris, die in 

naar het overige Europa en tot ons verdwaalt, heeft 

nau weêrszijde van den bovenkop een bundeltje zwarte 

en als horens verlengde vederen, en het voorhoofd, 

eene streep boven het oog en de keel zijn citroengeel. 

Onze Auif-leeuwerik, Alanda cristata. onderscheidt 

zich van den gewonen leeuwerik, vooral doordien hij 

een weinig grooter js, eenen langeren kop en lichtere, 

kuif heeft. Hij 

piet. houdt zich in drooge, vooral zandige 

maar vale tinten, en eene grootere 

verhuist 

streken en in heidevelden op, en bemint de nabijheid 

der woningen, waar hij, in den winter, langs de 

wegen en op de mesthoopen zijn voedsel zoekt. In onze 

kustprovinciën komt hij slechts enkel en wel bij de 

zeedorpen voor. 

soort, dlauda ecrassirostris, die door 

Zuid-Afrika 

is grooter dau de kuf-leeuwerik. 

Eene andere 

de Hollanders van „dubbele leeuwerik” 

genoemd wordt, 

zingt miet en vliegt steeds laag bij den gerond. 

De Alanda 

grooter dan eene musch. Zijn nest, hetwelk, zooals 

Javaansche leeuwerik, Javanica, is niet 

dat der overige soorten, op den grond geplaatst Is. 

bevat 3 grijze, met zwart gevlekte eijeren. 

Eeniee kleine soorten hebben de teenen en nagels 

Hiertoe Alauda 

»brachvdactvla,” uit de landen aan de Middellandsche 

kort. behooren calandrella of 

zee gelegen, en Alanda cinerea, van Zuid-Afrika, die 

door eene roodbruine kruin gekenmerkt is. 

Sommige Afrikaansche soorten hebben de pooten 

en teenen langer dan gewoonlijk en eenen buitengewoon 

verlengden duimnagel. Eene dezer, Alanda Capensis, 

wordt door de Hollanders aan de Kaap de Goede Hoop 



»Kalkoentje” genoemd. Zij is veel grooter dan onze 

leeuwerik, heeft eene oranjeroode, met zwart omzoomde 

keel, plaatst haar mest op den grond, maar tusschen 

struiken, leet 5 tot 4 blaauwachtige, met roodbruin 

gevlekte eieren, en zet zich dikwijls op de takken 

van boomen en struiken. 

Bij sommige soorten met lange nagels is de bek 

steviger dan gewoonlijk. kene dezer, Alauda calandra. 

doet door hare kleurverdeeling aan ouzen leeuwerik 

denken, maar zij heeft aan weêrszijde van den krop 

eene groote zwarte vlek en is aanmerkelijk grooter, 

en veel steviger van maaksel. Zij wordt in de om de 

Middellandsche zee gelegen landen aangetroffen, en 

haar zang is niet slechts even fraai als die van onzen 

leeuwerik, maar tevens veel helderder en luider. — 

Eene even groote soort, de Zwarte leeuwerik, Alauda 

Tatarica, wordt in de steppen en vooral aan de oevers 

der zoutmeren, benoorden de Kaspische zee gelegen 

aangetroffen, en heeft een min of meer volkomen 

zwart zomerkleed, terwijl de vederen in den winter 

en bij de jongen van breede witte zoomen voorzien zijn. 

Eene groote soort, Alauda Clot-Beyi of »Cavaienacii”, 

uit de woestijnen van Noord-Afrika af komstie, is 

merkwaardig wegens haren buitengewoon dikken bek 

en hare zeer korte nagels en teenen. Haar vederkleed 

is op de onderdeelen wit met zwarte vlekken, op de 

bovendeelen donker isabelkleurie, 

De Leeuwerik van Clot-Bey. Alauda Clot-Beyi. 

Bij sommige soorten is de bek naar evenredigheid 

dun, gekromd en langer dan de kop. — Eene dezer, 

Alauda Africana, heeft eenen tamelijk langen duimnagel. 

Zij doet door hare kleur aan onzen leeuwerik denken, 

is echter grooter. Zij houdt zich op de duinen op, 

en wordt in Zuid-Afrika, om haar stemgeluid, »Sirli® 

genoemd. — De tweede soort, dlauda desertorum of 

»bifasciata’’, is even groot, maar hare teenen en 

nagels zijn zeer kort, en zij heeft de bovendeelen 

vuil-isabelkleurie, de onderdeelen witachtig, op den 

krop en de wangen met zwarte vlekken. Zij wordt 

in Noord-Afrika en het Zuidelijk Spanje aangetroffen. 

DES DONE VOGEIES: 

CRONERU 

Men heeft vele honderden soorten van vogels, die 

allen zoo veel alsemeene overeenkomst hebben met 

onze duiven, dat hunne verwantschap met deze op 

den eersten oogopslag, zelfs door leeken, zal worden 

herkend. Hierin liet het bewijs opgesloten, dat 

er evenmin soorten onder gevonden worden, die 

buitengewone afwijkingen _ van den grondvorm 

vertoonen, als soorten, die den overgang maken tot 

de naburige familiën of orden van vogels, b. v. die 

beschouwt ze dan 

Duif of 

der hoender- of roestvogels. Men 

ook veelal slechts als een groot geslacht, 

COLUMBA genoemd, vormende. 

De duiven hebben eenen korten of tamelijk korten 

bek, wiens bovenkaak van voren gewelfd is en in een 

min of meer flaauwen haak uitloopt, terwijl zijn 

grondstuk met eene weeke, boven de overlangsche, 

spleetvormige neusgaten opgezwollene huid bekleed 

is. Zij hebben 

romp met zware borstspieren ‚ middelmatige en veelal 

eenen kleinen kop, eenen stevigen 

puntige vleugels, en eenen tamelijk korten, of min 

of meer verlengden, maar nooit gevorkten staart. 

Me BAE: 

uit 12, 

Hare vederen zijn hard: zij hebben veelal korte en 

die 14 of zelfs 16 pennen zamengesteld is: 

tumelijk stevige pooten, met 4 middelmatige of korte 

en geheel vrije, dat is te zeggen, van spanvliezen 

ontbloote teenen, van welke intusschen de achterteen 

naar evenredigheid sterk ontwikkeld is, die allen in 

een vlak liegen en van onderen van eene vlakke, 

tot het vastzitten bijzonder geschikte zool voorzien 

zijn. Wat haar inwendig maaksel betreft, zoo hebben 

zij, gelijk de hoendervogels een krop, bestemd tot 

het _inweeken der harde zaden, waarmede zij zich 

voeden; maar hare blinde darmen zijn kort, terwijl 

deze bij de hoendervogels zeer lang zijn. 

Vele soorten van duiven doen door hare erootte 

aan de bij ons bekende soorten, te weten de gewone-, de 

tortel- en _woudduif, denken; maar andere zijn 

kleiner, sommige ook veel erooter, zoodat hare 

grootte, in het algemeen genomen, afwisselt tusschen 

De 

duiven vliegen zeer schielijk, en hare vluet vaat 

die van een leeuwerik en die van een gans. 

met veel gedruisch gepaard. Zij komen dikwijls op 
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den grond. De meesten nestelen op boomen, zeldzaam 

in boomholen of op rotsen. Haar klein, uit boomtakjes 

zamengesteld nest is zoo ruw en los gemaakt, dat 

men dikwijls van onderen de eijeren er in kan zien 

Alle 

eigenaardige verschijnsel aan, dat zij telkens hoogstens 

liggen. bekende duifsoorten bieden ook het 

twee eijeren, somtijds slechts een ei leggen, en dat 

deze steeds eenvoudig glanzig wit zijn. De jongen 

zijn in den beginne met haarachtige vederen bekleed, 

en worden door de ouden gevoed met het in den 

krop tot brei geweekt voedsel. Het vederkleed der 

biedt 

volgens den leeftijd of de sekse, en ondergaat geene 

duiven veelal weinig of geen onderscheid 

veranderingen volgens het jaargetijde. Haar stemgeluid 

bestaat in de alom bekende knorrende of brommende 

toonen, die zij vooral in den paartijd hooren laten. 

Haar vleesch is zeer smakelijk. 

alle streken van den Er worden in nagenoeg 

aardbol soorten vaa duiven aangetroffen. De meesten 

bewonen echter de heete landstreken, en de gematigde 

en koude gewesten van het noordelijk halfrond zijn, 

in dit opzigt, naar evenredigheid ongunstig bedeeld. 

De soorten, in laatstgenoemde streken broedende, 

verlaten die veelal in het najaar, ten einde in warmere 

oorden te overwinteren, en zij vereenigen zich alsdan 

meest tot vlueten, hetgeen in Noord-Amerika op 

eene alle begrippen te bovengaande schaal plaats 

heeft. 

Men kan de groote familie der duiven, ten einde 

het overzigt der talrijke soorten gemakkelijk te 

maken, in een zestal geslachten verdeelen. 

De soorten, die eenen min of meer verlengden staart, 

maar korte pooten hebben, worden met den algemeenen 

naam van TORTELDUIF, TURTUR, bestempeld. 

Bij sommige tortelduiven is de staart aanmerkelijk en 

trapsgewijze verlengd, waardoor hij eene wiggevormige 

gedaante verkrijgt, en zijne pennen zijn bovendien 

naar achteren versmald en puntig. — Eene soort 

van deze onderafdeeline, Turtur Capensis, is miet 

grooter dan een leeuwerik; maar haar buitengewone 

wiggevormige en puntige staart overtreft in lengte 

het overige hiechaam. Zij is roodachtig grijs van kleur, 

heeft de borst en den buik wit, het voorhoofd, de 

keel, den krop, de vleugel- en staartpennen zwart. 

Men treft 

Abyssinië en Senegambië tot aan de Kaap de Goede 

haar nagenoeg in geheel Afrika, van 

Hoop aan. — Eene andere soort, de Prefduif, Turtur 

migratorius, van Noord-Amerika. overtreft onze 

tortelduif in grootte, en hare wiggevormige en puntige 

staart is nagenoeg even lang als het overige ligchraam. 

Zij is van boven erijsachtie leikleurig, hetgeen op 

de vleugels door eenige zwarte vlekken afesebroken 

wordt, en van onderen wijnrood; het middelste paar 

staartpennen is zwart, terwijl de overigen witachtig 

zijn. Dit is de beroemde »Passenger-Pieeon’”’ der 

Anglo-Amerikanen. die wegens hare, alle denkbeelden 

te bovenegaande wenievuldieheid, misschien alle overioe 

vogels overtreft, de verwondering van iedereen 

opwekt en tot een hoogst schadelijke soort wordt. 

»Deze vogels broeden gezellie, zwerven gezellig rond, 

en zijn in geheel Noord-Amerika en Mexico tot aan 

de Hudsons-baai verspreid. Zij voeden zich voornamelijk 

met het 

geneverbeziën, 

zaad van beuken, maar ook met rijst, 

eikels, kastanjes en andere zaden; 

broeden twee tot drie, ja zelfs vier maal jaarlijks, 

leggen echter telkens slechts een ei. Zij nestelen in 

bosschen, het liefst in beukenbosschen, en de 

broedplaats van eene enkele schaar neemt niet zelden 

eene uitgestrektheid van twintig tot dertie vierkante 

uren in, waar iedere boom vele, somtijds tot honderd 

nesten bevat. Im zulk bosch ontstaat door hare 

ontzaggelijke menigte, als het ware een geduriee 

regen van mest, die den grond verscheidene duimen 

hoog bedekt; en het eras en struikhout vernielt. 

De grond is op deze broeiplaatsen als bezaaid met 

groote takken, die door de massa’s der tegelijk op 

eene plek zittende vogels afbreken; weshalve men 

diergelijke plaatsen niet kan naderen, zonder gevaar 

van door de gedurie vallende takken eewond of 

gedood, en door de mest dezer vogels bedekt te 

worden. Na den broedtijd zijn deze broedplaatsen 

geheel verwoest, de boomen sterven, en er groeit 

gewoonlijk gedurende vele jaren niets op deze tooneelen 

van vernieling. Hetzelfde gebeurt op hare rustplaatsen, 

waar zij, na den broedtijd, den nacht gaan doorbrengen. 

Van daar begeven zij zich, even als van de broedplaatsen. 

zoodra het voedsel in het geheele bosch, waar zij 

zich bevinden, opgegeten is, dagelijks en gezellig naar 

andere, somtijds twintig tot dertig uren vergelegene 

bosschen, om te keeren het vallen azen. en Voor 

van den avond weer terug. Zoodra ook in deze 

streken haar voedsel opraakt, verhuizen zij naar 

andere plaatsen in zulk eene verbazende menigte. 

dat eene enkele schaar somtijds een biljoen stuks 

kan bevatten. Wanneer deze komt aanvliegen, ontstaat 

er een gedruisch als bij het naderen van eenen 

storm, de lucht wordt verduisterd in deu vollen zin 

des woords; haar mest valt in zulk eene hoeveelheid, 

dat men eene sneeuwbui meent te ontwaren, en, 

ofschoon zij een uur afstands in drie minuten tijds 

vliesende afleegen, ofschoon de schaar een uur breed 

is en zij m vele rijen boven elkaàr vliegen, duurt 

het miet zelden een, twee tot drie dagen, alvorens 

men het einde daarvan ontwaart. Hoewel zij veelal 

zuidelijk trekken, worden zij niet zelden, indien zij 

zich het noodige voedsel kunnen verschaften, gedurende 

den geheelen winter, in Noord-Amerika, en zelfs tot 

aan de Hudsons-baai, aangetroffen, en hare verhuizingen 

niet door de koude, maar door worden derhalve 

gebrek aan voedsel bepaald. Op hare broed- of 

slaapplaatsen, of gedurende hare togten komen 

dagelijks vele duizenden door roofvogels of roofilieren 

om het leven; en de bewoners dier streken verzamelen 

zieh in de nabijheid tot legers, en dooden er, op 
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allerlei wijze, millioenen, die versch naar andere 

plaatsen verzonden of ingezouten worden, of tot 

mesting van de zwijnen dienen. Het spreekt van 

zelf, dat deze grootsche tooneelen, in de sterk bevolkte 

streken slechts nog op eene kleine schaal plaats 

hebben, en dat dit, door de steeds toenemende 

bevolking, weldra overal het geval zal zijn.” — Men 

heeft in Noord-Amerika nog eene andere soort van 

tortelduif met eenen verlengden en wiggevormigen 

staart. Dit is de Zwr/ur Carolinensis. Zij is kleiner 

dan onze tortelduif. In de Zuidelijke Staten blijft zij 

het geheele jaar over; zij verlaat daarentegen de 

Noordelijke Staten in het gure jaargetijde. Men treft 

haar in bosschen aan, maar zij komt dikwijls op 

den grond. ten einde voedsel te gaan zoeken, hetgeen. 

daar zij niet schuw is, plaats heeft tot aan de deuren 

der menschelijke woningen. Zij maakt haar nest 

tweemaal in het jaar, op boomen, op struiken of zelfs 

op den grond, en legt telkens twee eijeren. 

In Oost-Indië en Australië treft men eveneens 

tortelduiven met eenen verlengden en wiegevormigen 

staart aan, maar hare staartpennen zijn, in plaats 

van versmald en puntig, tot het einde toe breed. 

De meesten zijn bruin van kleur. De soort van 

Australië, Zwrtur phasianellus, is even groot als onze 

gewone duif, maar haar staart is veel langer. Hare 

bovendeelen zijn geelachtig bruin, de onderdeelen 

roestkleurig. Zij houdt zich in de met struiken 

begroeide streken op, waar men haar, hetzij enkel. 

of paarsgewijze, of in kleine familiën van 4 tot 5 

stuks aantreft. Haar voedsel bestaat wit zaden en 

beziën, en ook deze gaat zij dikwerf op den grond 

opzoeken. — Java herberet verscheidene soorten van 

bruine tortelduiven met eenen langen, wigsevormigen 

staart. Bene dezer, Zurlur leptogrammieus, is kennelijk 

doordien hare roodbruine bovendeelen, van den hals 

naar achteren, digt met zwarte, golvende, dwarse 

streepjes bedekt zijn. Men treft haar paarsgewijze 

op hooge, met bosch omgeven rotsen aan: zij komt 

echter de plantsoenen opzoeken ter wille van de 

onrijpe peperkorrels, op welke zij zeer graag is en 

die aan haar vleesch eenen zeer aangenamen smaak 

verleenen. — De kleine soort van Java en Sumatra, 

Vurtur rufieeps, As roestkleurige wit, de vleugels en 

de staart donkerbruin. — Op Celebes, Ambon. 

Ceram en Halmahera heeft men eene soort. Zurtur 

Reimwardlii. die even groot is als onze gewone duif. 

maar eenen veel langeren staart heeft. De hoofdkleur 

van haar vederkleed is, bij de oude voeels, een 

blaauwachtig wit, maar de rug en staart zijn bruinrood 

en de vleugels grootendeels zwartachtig. — Zurtur 

Manadensis, van Celebes, is eenigzins klemer, grijsachtig 

leikleurig met groenen weêrschijn, en haar kop is 

wit. — Op Pimor heeft men eene geheel donker 

blaauwgrijze soort, Purlur modestus. 

Onze gewone Tortelduif, Turtur aurilus, behoort. 

met een aanmerkelijk getal anderen, onder de soorten 

wier staart het overige ligchaam in lenete omstreeks 

evenaart. De tortelduif is een in het grootste gedeelte 

van ons werelddeel gewone vogel, die bij ons zelfs, 

gelijk de woudduif, op de boomen der tuinen, straten 

of grachten in steden en dorpen komt nestelen. Zij 

begeeft zich dikwijls op den grond, om voedsel te 

gaan zoeken en is, indien zij niet vervoled wordt. 

niet bijzonder schuw. Zij gaat reeds in den 

nazomer met hare jongen op het land, waar zij de 

zaden op de gemaaide landen gaat oplezen. In 

het vajaar vertrekt zij naar warmere streken en 

komt eerst met Mei tot ons terug. — In Japan en 

het gematigde Azië tot Nepaul heeft men eene andere 

soort, Turtur rupicola of veelastes”, die zelfs herhaaldelijk 

in Zweden aangetroffen werd. Zij is een weinig grooter 

dan onze tortelduif en hooger van kleur. — De, als 

kamervogel gezochte Laechduif, Turtur risorius, heeft 

geheel andere kleuren. De hoofdtint van haar vederkleed 

is een roodachtig graauw, hetgeen op de bovendeelen 

in het bruinachtige trekt; de slagpennen zijn 

zwartachtig grijs; zij heeft geene vlekken op de 

vleugels en haar nek is van een zwarten, met wit 

omzoomden kraag voorzien. De lachduif, in het 

dagelijksch leven veelal tortelduif genoemd, bewoont 

in den wilden staat Middel-Azië. Men heeft ook in 

het heete Afrika duiven die slechts weinig van onze 

lachduiven verschillen. — Op Java en eenige andere 

Turtur 

bitorgnatus, die de grootte van onze tortelduif, maar 

nabij gelegene eilanden leeft eene soort, 

eenen langeren staart en verschillende kleuren heeft. 

Hare hoofdkleur is een grijsachtig wijnrood, hetgeen 

op den bovenkop en het grootste gedeelte der vleugels 

in grijs overgaat. Haar nek is van eenen zwarten, 

van voren met wit omzoomden band voorzien. Zij 

houdt zich, op Java, veelal op bouwlanden en in de 

nabijheid der woningen op, voedt zich met rijst en 

andere granen, wordt in de gevangenschap mak en 

dikwerf voor de diergaarden naar Europa aangevoerd. — 

Eene kleinere soort, Zurtur Chinensis of »tierinus”, is 

van Cluna over alle Sunda-eilanden verspreid, schijnt 

echter, volgens de verschillende landstreken, die zij 

bewoont, allerlei kleine afwijkingen aan te bieden. 

Zij is buitengewoon menigvuldie op Java, en wordt 

er overal in plantsoenen, tuinen en op de wegen 

aangetroffen. Zij maakt haar nest op de lage, horizontale 

boomtakken, of ook op kokospalmen. Haar vleesch 

is uitnemend van smaak, en daar zij ook als kooivogel 

zeer gezocht is, zoo wordt zij dikwijls in menigte 

naar Europa vervoerd. Men wil zelfs dat «zij op 

Ternate, waar men haar ook aantreft, oorspronkelijk 

niet voorkomt, maar aldaar in het wild overgeplant 

werd. — Eene soort van Australië, Zurtur Mumeralis, die 

een weinig kleiner is dan onze tortelduif, maar eenen 

langeren staart heeft, is vooral gekenmerkt door 

de vaal bruinroode vederen met zwarte eindzoomen 

verderen der overige van haren _bovenhals. De 

bovendeelen hebben eveneens zwarte eindzoomen. 



Deze fraaije soort is in Australië zeer menig vuldig. | 

Zij voedt zich met zaden van kruiden en gras, en , 

met beziën. 

De geschubde tortelduif. Purlur humeralis. 

Op de Sunda eilanden heeft men eene soort, Zurlur 

striatus of »Malaccensis”, die niet grooter is dan cen 

staart heeft. 

Haar vederkleed is zeer in het oog vallend, doordien 

spreeuw, maar eenen veel langeren 

het nagenoeg geheel van fijne, golvende, zwarte en 

witte dwarsstreepjes voorzien is. Zij is op Java zeer 

menievuldie, leeft zelfs in de dorpen en steden, is 

niet schuw, en wordt veel in kooijen gehouden en 

dikwijls levend naar Europa vervoerd. Haar vleesch 

is lekker en zij zoekt haar voedsel, hetgeen im allerlei , 

zaden bestaat, veelal op den grond. — Fene nog | 

kleinere soort, Zurtur ennealus of »spilopterus”, heeft | 

den romp niet grooter dan een leeuwerik, maar eenen 

veel angeren staart. Hare onderdeelen zijn lichterijs, 

de bovendeelen grijsbruin met witte stipjes op de 

vleugels. Men treft deze soort in de meeste streken 

van Australië aan. Zij is in onbewoonde streken zoo 

mak, dat men haar met de hand kan grijpen, en zij 

wordt derhalve ook veel in kooijen gehouden, en naar 

Europa vervoerd. 

De Gekuifde tortelduif van Australië, Zurtur lopholes, 

wijkt van de overige soorten af door de verlengde, 

smalle en een weinig naar voren omgekrulde vederen 

van het achterhoofd, die op deze wijze eene soort 

van kuif vormen. Zij is grooter dan onze tortelduf 

en heeft eenen langeren, wiggevormigen staart. Zij 

vereenigt zich, op moerassige plaatsen, tot groote 

vlueten, en men ziet ze alsdan dikwijls diet naast 

elkaar op de boomtakken zitten. 

Men geeft den naam van COLUMBA meer in het 

bijzonder aan de soorten wier gestalte overeenkomst 

heeft met die van onze gewone Duif, Columba Livia. Zij 

staat 

van Europa, Noord-Afrika en het gematigde Azië tot 

bewoont in den wilden de streken rotsige 

Japan, is echter in vele streken uitgeroeid of verkeert 

min of meer in den tammen staat, terwijl er wederom 

tamme duiven in den half wilden staat teruggekeerd 

zijn. Onverbasterd, heeft zij den rug, achter den mantel. 
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wit en twee breede, zwartachtige, dwarse banden 

over elken vleugel; maar men treft er ook aan, wier 

vleugeldekvederen van zwarte vlekken voorzien zijn. 

Deze wilde duiven nestelen, min of meer gezellie, op 

of 

worden in veertien dagen tijds uitgebroed. Elkeen 

rotsen in bouwvallen; hare ecijeren, 2 in getal, 

weet uit de heilige geschiedenis der Joden, dat de 

duif reeds in de alleroudste tijden als huisdier bekend 

was, en dat zij in dezen staat, zoo als alle huisdieren, 

veelvuldige verscheidenheden in grootte, kleur en 

andere bijzonderheden aanbiedt, en hetzij tot sieraad, 

hetzij wegens haar smakelijk vleesch, algemeen eene 

plaats bekleedt onder ons pluimgedierte. Het gebruik 

om duiven als postboden te bezigen was reeds bij 

heeft 

teleeraphischen draad moeten onderdoen. Men vervoerde 

tot cht 

naar de plaats, van waar men tijdingen wenschte 

de oude Romeinen bekend, echter voor den 

einde duiven, welke kleme jongen hebben. 

over te brengen, bevestigde deze, op een stukje papier 

geschreven, onder de vleugels der duif, en het haar 

vervolgens vrij. De duif steeg hierop oogenblikkelijk 

zoo hoog in de lucht, dat zij eene groote uitgestrektheid 

kon overzien, land en vloog alsdan, door mstinkt 

geleid, in eene regte lijn, met driemaal erootere 

snelheid dan de spoortrein, naar het verblijf harer 

jongen, alwaar de eigenaar haar van het gewachte 

briefje ontlastte. Eene duif. 

Columba leuconota, die het Himalajah-gebergte bewoont. 

andere soort van 

wijkt van de onze vooral af door eenen witten 

halsring en witte onderdeelen. De Woudduif, Columba 

heeft 

aan weêrszijde van den hals eene groote witte vlek. 

palumbus, is grooter dan de tamme duif, en 

Deze fraaije vogel wordt in het grootste gedeelte van 

aangetroffen, is vooral in land 

broedt 

Europa ons zeer 

menievuldie, en in vele onzer steden en 

dorpen, even als de tortelduif, op de boomen langs 

de grachten en straten staande, Haar voedsel bestaat 

in allerlei zaden van kruiden en eras, beuken-, sparre- en 

andere boomen, eikels, granen, in vruchten, en zelfs 

in bladen van het koolzaad. In het najaar vereenigen 

zich de woudduiven tot klemere of grootere vlugten. 

die, maar gelang der weêrseesteldheid, vroeger of later 

naar warmere streken vertrekken. De broedtijd der 

woudduif beloopt 47 dagen. — Er wordt in vele 

streken van ons werelddeel eene andere soort, de 

kleine Woudduif, Columba oenas, zonder wit aan den 

hals, aangetroffen, die bij ons echter slechts zeldzasaun 

en uitsluitend in de erensprovinciën voorkomt. — Im 

Afrika heeft 

de gewone duif dan 

men eenige soorten, die meer aan 

aam de woudduiven doen denken, 

wier halsvederen echter puntig zijn. Eene dezer. 

Columba Guinea, die in grootte onze duif evenaart, 

en Abyssinië, Senegambië en Guinea bewoont. Is 

witachtie erijs, maar ham rug en hare vleugels zijn 

purperbruin, en deze kleur is op de vleugels met 

bedekt. De 

albitorques. van Abyssinië, is een weinig klemer dan 

witte vlekjes tweede soort. Columba 
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onze duif, en purpergrijs met eenen witten nekband. — 

Eene soort van Noord-Amerika, Columba leucocephala, 

is leikleurie met eenen witten kop. Zij broedt gezellig 

rotsen. 

Vele soorten van duiven zijn hooger op de pooten 

op 

dan gewoonlijk, haar staart is daarentegen veelal 

korter, de vleugels zijn dikwijls meer afgerond, en 

zij houden zich veel op den grond op, waar sommigen 

ook nestelen. Men noemt haar derhalve GRONDDUIVEN, 

GOURA. Deze afdeeling bevat intusschen soorten, die 

in hare erootte, gedaante en kleur onderling veelvuldig 

afwijken. — De grootste van alle duiven zijn de 

Kroonduiven, zoo genoemd, omdat zij versierd zijn 

met eene groote, zijdelings zamengedrukte kuif, die 

zich lanes den geheelen bovenkop uitstrekt, en uit 

verlengde vederen met losse enkele draden gevormd 

is. Zij zijn hoog op de pooten, hebben korte en 

afseronde vleugels, leven in bosschen en nestelen op 

boomen. De gewone Kroonduif, Gonra coronata, bereikt 

nagenoeg de grootte van een gans. De hoofdkleur 

van het vederkleed is een fraai grijsblaauw, hetwelk 

op den voorvleugel door purperbruin, en im het 

midden van den vleugel door eenen breeden witten 

band afgebroken is. Deze prachtige vogel, die van 

Nieuw-Guinea afkomstig is, wordt meestal in de 

diergaarden levend aangetroffen. De kroonduf der 

Papoe-eilanden, Goura coronata minor, gelijkt volmaakt 

de kroonduif, is echter aanmerkelijk op Zewone 

kleiner. Daarentegen heeft men nog eene geheel 

andere soort, de Vietoria-kroonduif, Gonra Victoriae, 

genoemd, die eveneens kleiner is dam de gewone 

kroonduif, maar de kuifvederen, gelijk onze gewone 

paauw, aan het einde verbreed heeft. Bovendien is 

de band over de vleugels, in plaats van wit, licht 

grijsblaauw en van achteren door roodbruin begrensd, 

en de kleur van krop en borst trekt sterk in het 

purperkleuriee. Men meent dat deze soort het groote, 

in de Geelvinks-baar gelegene eiland dobi bewoont. 

De zoogenaamde Nicodar-duif, Goura Nicobarica, heeft 

een zeer prachtig vederkleed, en de vederen van den 

In 

grootte evenaart Zij onze wouddwf, maar haar staart 

hals, mantel en vleugels verlengd en puntig. 

is veel korter, en zij is veel hooger op de pooten. 

Haar vederkleed is een metaalelanzie groen, met gouden 

en rooden weerschijn. De staart is bij oude voorwerpen 

wit, bij de jongen groenachtig zwart, hetgeen aanleiding 

gegeven heeft om de jongen als eene eigene soort, onder 

»Gouldiae”, 

heeft 

verspreiding, vermits hij op de Malakka, Andaman, 

Nieobar- en Plulippijnsche eilanden, op de groep 

van Halmahera en zelfs op de Papoe-eilanden leeft. 

den bijnaam van te beschrijven. Deze 

prachtige vogel verschillende kringen van 

In Florida, op Cuba en Jamaika leeft de Patrijs-duif, 

Goura _eyanocephala, die in gedaante 

N icobarduf 

hoofdkleur trekt op de borst in het roodachtige. De 

grootte en 

nagenoeg de evenaart. Hare bruine 

bovenkop en keel zijn van een grijsachtig blaauw, 

hetgeen in een zwart met wit omzoomd kropschild 

overgaat, terwijl een witte band van de kin tot aan 

den nek loopt. Hare houding doet, door dat zij eenen 

gewelfdden rug heeft en den staart laat hangen, aan 

die der patrijsduiven denken, en zij wordt derhalve 

ook door de Europeanen in haar geboorteland » patrijs” 

genoemd. Zij heeft deze houding zelfs bij het loopen 

op den grond, waar zij zich veelal ophoudt, en ook 

nestelt. Het is voor het overige een eenzame en 

stille vogel. 

Eene soort van Australië. Goura picata of parmillaris”, 

evenaart in grootte onze woudduif, maar heeft, door 

hare langere pooten en haren korteren staart, een 

geheel ander voorkomen. Haar vederkleed in het 

algemeen is grijsachtig leikleurig ; maar het voorhoofd, 

de keel, een groote gordel om den krop, de borst 

en buik zijn wit, en men ontwaart aan de zijden 

van den romp groote, puntige, zwarte vlekken. Zij 

behoort in Australië te huis, en is aldaar bij de 

inboorlingen onder den naam van »Wonga-Wonga’ 

bekend. Men treft met 

struiken begroeid zijn. Zij houdt zich meestal op 

haar in streken aan die 

den grond op, zet zich echter ook op boomen. Zij 

vliet niet op verre afstanden, en hare vlugt is, 

gelijk 

vergezeld. Haar voedsel bestaat in zaden en pitten 

die van den faizant, met veel gedruisch 

van allerlei vruchten. en haar vleesch is buitengewoon 

smakelijk. 

In Zuidelijk Florida, op Martinique en‚ andere 

nabijgelegene eilanden heeft men eene soort, de 

Berg-duif, Goura Martimica, die veel kleiner dan onze 

huisduif en van boven koperkleurig, van onderen 

grijsachtig wit is. Zij leeft in bergachtige streken, 

nestelt op den grond, zet zich echter ook op struiken 

vliegt laag bij den grond, en is schuw van aard. 

Men zeet, dat de twee jongen het nest reeds verlaten 

en de ouders volgen, wanneer zij half volwassen 

zijn. Deze vogel wordt in zijn geboorteland door de 

Engelschen »berg-patrijs” genoemd. 

In Amerika heeft men ook eenige kleine soorten 

van erondduiven. Eene dezer, Goura cinnamomea of 

ptalpacoti”, die Guyana en Brazilië bewoont, is kleiner 

dan een spreeuw, en vaal purperachtig koperbruin, 

met eenen grijzen bovenkop en zwarte vlekken op 

de 

slagpennen zijn geheel eigenaardig uitgesneden. — 

vleugels. De tweede, derde en vierde van hare 

Hiertoe behoort ook de kleinste van alle duifsoorten. 

Goura griseola of »minuta”, die miet grooter is dan 

eene musch. 

Eene 

echter 

reeks van soorten, de Brons-duiven, die 

onderling veel overeenkomst hebben, zijn 

van het vasteland van Indië over geheel Achter-Indië, 

den Imdischen Archipel en Australië verspreid. Haar 

heeft 

tortelduif, en de vleugels, gelijk de 

De 

Sunda-eilanden. 

romp ongeveer de erootte van dien eener 

mantel, zijn fraai 

Goura Javanica, bronseroen. gewone Bronsduif, 

bewoont de 



Op de Philippijnsche eilanden en Celebes heeft 

men eenige soorten met eene groote, roode of gele 

vlek aan den krop of de borst. De meest bekende 

deze is 

eilanden, met eene groote, bloedroode vlek op het 

van Goura erventa, van de Philippijnsche 

midden van den krop. De hoogst zeldzame Goura 

tristigmata, van Celebes, overtreft haar in grootte en 

evenaart, in dit opzigt, onze huisduif. Zij is op de 

bovendeelen olijfbruin, maar de kop is grijs, de borst 

witachtig, terwijl de bovenkop en eene vlek op de 

borst eene hoog stroogele tint hebben. 

Goura Uristigmata, 

sommige soorten van Australië zijn de Bij 
vleugeldekvederen met groote, metaalglanzige en in 

allerlei kleuren van den regenboog spelende vlekken 

versierd. Eene dezer, Goura chalcoptera, 1s zwaarder 

dan onze huisduif, en wordt overal in Australië 

aangetroffen, waar men haar dikwijls in menigte op 

de bouwlanden ontmoet. Zij leest de zaden, waarmede 

zij zich voedt, van den grond op, nestelt echter op 

boomen, en vliegt met groote snelheid en tot op 

aanmerkelijke afstanden. — Goura elegans is kleiner, en 

de zoogenaamde metaalvlekken zijn tot twee rijen 

beperkt. Men treft haar in Tasmanië en Zuidelijk 
a) met struiken Australië in moerass menigvuldieg 

beegroeide streken aan, en zij maakt haar nest hetzij 

op struiken, hetzij tusschen het gras op den grond. 

Eenige andere soorten van Australië vallen in het 

oog door de eigenaardige witte en zwarte teekening 

van haren krop. Eene dezer, Goura Aistrionica, die in 

erootte onze huisduif evenaart, is op de bovendeelen 

vaal roodbruin, op de onderdeelen blaauwgraauw; de 

kop is zwart, het voorhoofd en een keelkraag zijn 

wit. Zij vereenigt zich tot groote vlueten, en men 

ziet haar veelal op den grond. — Eene andere soort, 

Goura scripta, heeft de vederen bruin met lichte zoomen: 

maar de oorstreek en keel zijn wit met zwart omzoomd, 

de borst is grijs, en naar achteren van eenen breeden, 

witten gordel voorzien. Men treft deze soort vooral 

op moerassige gronden aan, waar men haar met groote 

behendigheid in het rond ziet loopen, ten einde de 

granen, zaden. beziën en insekten, waarmede zij zich 

voedt, op te zoeken. Hare vlugt is schielijk. Zij leet 

hare twee witte eijeren op den grond, zonder een 

nest te maken, en de jongen verlaten deze plaats 

reeds, hetzij loopende, hetzij vliegende, wanneer zij 

slechts half volwassen zijn. 

Eene zeer eigenaardige soort van Noord-Australië 

is Goura plumifera. Zij is niet grooter dan een 

kwartel en vooral gekenmerkt door eene zeer lange, 

puntige kuif aan het achterhoofd. Haar vederkleed 

is grootendeels roestkleurige, maar de kin is wit en 

van achteren met eenen breeden, zwarten dwarsband 

versierd. Zij leeft gezellig in het gras of op de rotsen, 

loopt met groote schielijkheid en is schuw. 

Men geeft 

MUSKADIVORA of »Carpophaea’’, aan eene reeks van 

den naam van MUSCAATDUIVEN 

soorten, die over het vasteland van Indië tot Japan. 

den Indischen Archipel, Australië en de eilanden der 

Zuidzee verspreid zijn. Zij hebben in het algemeen de 

gestalte en veelal de grootte van onze woudduiven, korte 

pooten, eenen langen middelvinger, breede voetzolen 

en eenen breeden staart. Bij sommige soorten zwelt 

de weeke huid aan het grondstuk van den bovenbek 

in den paartijd op, en vormt eenen min of meer 

kogelvormigen knobbel. Zij houden zich in bosschen op, 

waar zij op boomen leven, en zeer behendig langs de 

takken loopen of daaraan hangen. Zij nestelen ook op 

boomen, en men wil, dat velen telkens slechts één ei 

leseen. Haar voedsel bestaat in allerlei boomvruchten, 

en daar zij zeer graag op muskaat-noten zijn, zoo 

werd haar naam van deze eigenschap ontleend. 

Eene der fraaiste soorten met eenen grooten rooden 

kaobbel op den bek is de Muskaatduif van Nieuw-Lerland, 

Buscadivora rubricera. Haar rug en de vleugels zijn 

prachtig koperkleurig met groen gouden weèrschijn; 

de staart is blaauweroen, de buik rgodbruin, en de 

deelen rooskleurig, hetgeen in den overige zijn 

achternek in lichterijs overgaat. 

Muskaatduif van Nieuw-Lerland. Muscadivora De 

rubricera. 
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Bij eene andere, minder fraaije soort, van de 

Papoe-eilanden. Muscadivora myristieivora, is de knobbel 

dikwerf onregelmatig en, naar gelang der voorwerpen, 

van verschillende grootte. — Eene der gemeenste 

soorten, die ook dikwerf levend naar Europa vervoerd 

wordt. is MZuscadivora aenea, van de Sunda-eilanden. 

De rug, vleugels en staart zijn bij deze soort 

blaauwachtie bronsgroen, maar de onder-dekvederen 

van den staart zijn roodbruin, en de overige gedeelten 

van het vederkleed witachtig, welke tint echter op 

den nek in het purperachtige trekt. Zij wordt op Java, 

op de steile, met bosch begroeide bergtoppen 

aangetroffen. Bij gebrek aan boomvruchten voedt zij 

zich met boombladen. Eene fraaije soort, Muscadivora 

pinon, bewoont Nieuw-Guinea en de Papoe-eilanden. 

Zij is grooter dan onze woudduif, purpergraauw van 

kleur, maar de vleugels en staart zijn blaauwachtig 

grijs. de schoudervederen zwart, de bek is met wit 

de buik omzoomd. roodbruin en hare staartpennen 

zijn van eenen witten dwarsband voorzien. — 

Museadivora spadicea, van Australië, heeft de borst 

en den buik wit, terwijl de overige deelen bronsgroen 

zijn. hetgeen op den mantel in het roodbruine 

trekt. — De soort van Japan, Muscadirora janthina, 

heeft de grootte van onze woudduif, en haar 

vederkleed is geheel donker leikleurie, met paarsen 

en goudgroenen weêrschijn. 

Sommige soorten hebben een wit vederkleed, met 

uitzondering van de slagpennen en het achtergedeelte 

van den staart. Hiertoe behooren Muscadirora bicolor 

of „littoralis, die de kuststreken van den Indischen 

Archapel bewoont, en eenige andere, daarmede zeer 

verwante soorten. 

Eene soort van Australië, Muscadivora lencomelana 

of »Norfoletensis”’ genoemd, die in 

heeft 

vleugels leikleurig met paarsen weêrschijn, de overige 

grootte onze 

wouddwf evenaart, den rue, staart en de 

deelen wit. Zij houdt zich in bosschen op, waar 

men haar behendig langs de takken ziet klimmen. 

Haar voedsel bestaat in beziën, wilde vijgen en 

andere vruchten. Haar vlugt is schielijk; zij komt 

niet op den grond, nestelt op boomen. en leet telkens 

een, somtijds 2 eijeren. 

Musecadicora antarctica of »dilopha” wijkt van alle 

overige duiven af‚ door dat haar kop op eene 

eigenaardige wijze van eene dubbele kuif. voorzien 

is: de voorste dezer kuiven is gevormd uit verlengde, 

naar achteren omgekrulde vederen van het voorhoofd: 

de achterste uit een grooten bundel verlenede, 

maar reet witstekende vederen van het achterhoofd. 

Zij heeft de grootte van onze woudduif, maar eenen 

halsvederen, en 

Men treft 

Zuidoostelijk Australië aan. Zij houdt zich op boomen 

langeren _ staart, puntige eene 

donkergrijze hoofdkleur. deze soort in 

op, voedt zich met wilde vijgen en andere vruchten, 

en schaart zich dikwijls in vlueten van eenige honderd 

bijeen. | 

| 

| 
| 
| 

Men geeft den naam van JUFFERDUIVEN, PTILOPUS, 

aan de soorten wier korte voetwortels gedeeltelijk 

met vederen bedekt zijn, en wier bek kort en zwak 

is. Zij worden in den Indischen Archipel en Australië 

aangetroffen, en kan tot haar ook eenige 

soorten van Madagaskar rekenen. Velen zijn klein. 

men 

en de meesten hebben een groen, met allerlei fraaije 

kleuren afeebroken vederkleed. 

De kleinste alle soorten, de van bekende 

Dwerg-Jufferduif, Plilopus nanus. is afkomstig van 

Nieuw-Guinea. Zij is kleiner dan onze spreeuw en 

heeft eenen korteren staart, is groen van kleur, met 

gele onder-dekvederen van den staart. 

De Dwerg-Jufferduif. Plilopus nanus. 

Plilopus viridis, van Amboima. evenaart in grootte 

een lijster, maar haar staart is veel korter. De 

fraaije groene kleur van haar vederkleed is op den 

krop door eene groote schildvormige, purperkleurige 

vlek afeebroken, en de kop, zooals ook eene vlek op 

de schoudersis lichtgrijs. — Eene op de Sunda-eilanden 

en Celebes gewone soort, Plilopus melanoeephalus, die 

in grootte de voorgaande ongeveer evenaart, heeft 

den kop en hals lichtgrijs, den bovenhals zwart, de 

onder-dekvederen van den staart geel, maar aan haar 

einde purperrood, en de overige deelen groen. — 

Eene grootere soort van Sumatra, Plilopus jambu, 

is op de bovendeelen groen, op de onderdeelen wit: 

maar de voorkop en krop zijn fraai purperrood, en 

de onder-dekvederen van den staart roestkleurig. — 

Op Java wordt eene andere, zeer fraaije soort, Plilopus 

porphyreus, aangetroffen. Zij evenaart in grootte eene 

tortelduif; de kop en hals zijn purperrood, de borst 

en buik graauws; de krop is met eenen witten gordel 

versierd, en de overige gedeelten van het vederkleed 

zijn groen. 

Bij sommige soorten is de staart even lang of 

langer dan bij onze huisduif. Eene dezer, Plilopus 

cinctus, van Timor, die in grootte het midden houdt 

tusschen onze huis- en tortelduif, heeft den kop, 

hals en krop geelachtig wit, de overige bovendeelen 

en een borsteordel leikleurieg, den buik groenachtig 

geel. — Plilopus gularis, van Celebes, die in grootte 
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onze huisduif evenaart, heeft eene zwarte vlek aan 

de kin en eenen kastanjebruinen onderbuik, terwijl 

de overige onderdeelen en de kop witgrijs zijn. 

De 

Australië. De hoofdkleur van haar vederkleed is een 

ootste soort, P/ilopus magnifieus, bewoont 

fraai geelgroen, maar de kop en hals zijn witachtig 

groengrijs, de borst en eene streep, die langs het 

midden van den onderhals loopt, donker purperrood, 

de onderbuik en eene dwarse streep over de vleugels 

hooggeel. Zij heeft de grootte van onze woudduif, 

houdt zich in bosschen op en voedt zich met wilde 

vijgen en andere boomvruchten. Het mannetje laat, 

in den paartijd, een eigenaardig, eentoonig, maar 

ruw en sterk geluid hooren. 

Eene kleine soort met eenen korten staart, Plilopus 

luteo-virens, is zeer in het oog vallend doordien al 

hare vederen verlengd, smal en hooggeel met groen 

geschakeerd zijn. Zij wordt op de Fidyi-eilanden 

aangetroffen. 

De soorten van Madag hebben versmalde 

halsvederen. Haar staart is kort, en zij bereiken 

nagenoeg de grootte van onze tortelduif. — Eene 

dezer, Plilopus pulcherrimus, heeft de teugels en de 

oogstreek naakt, en is zwart van kleur, maar de 

kop. hals en krop zijn witachtig grijs. De andere, 

Plilopus Madagascariensis, heeft den kop en hals 

grijsachtig wit, den staart fraai rood, en de overige 

deelen paars leikleurig. 

De PAPEGAAIDUIVEN, TRERON of »Vinago”, hebben 

eenen min of meer stevigen bek; zij zijn ineengedrongen 

van gestalte; haar staart is uit 12 pennen zamengesteld 

en somtijds wiggevormig verlengd; hare pooten zijn 

kort, de voetzolen breed, en haar vederkleed vertoont 

meestal groene, geelgroene of grijsachtig groene tinten. 

Slechts een klein getal soorten bereiken de grootte 

van onze duiven. De wijfjes zijn veelal minder fraai 

gekleurd dan de mannetjes. Zij voeden zich met 

boomvruchten of zelfs bloembollen, bewonen bosschen, 

en zijn van Afrika over het heete Azië tot Boeroe 

en de Soela-eilanden verspreid, terwijl eene eenigzins 

afwijkende soort op de Zuidzee-eilanden aangetroffen 

wordt. 

Van de soorten met eenen gewonen staart Is 

Preron Javaniea eene der meest bekende. Zij 

evenaart in grootte onze tortelduif, maar haar staart 

is korter. Hare geelachtig groene hoofdtint wordt 

op den mantel door eene grijsachtige purperkleur 

en op de onder-dekvederen van den staart door 

roestbruin afgebroken. Men treft deze soort zeer 

algemeen op Java aan. Zij voedt zich voornamelijk 

met wilde vijgen en plaatst haar nest in doornstruiken 

of op de lage takken van boomen. — Op Borneo 

treft 

veinnamomea’’ 

men eene soort aan, Preron fulvicollis of 

genoemd, die van de voorgaande 

nagenoeg alleen afwijkt door dat hare kleine vederen 

grootendeels geelachtig bruinrood zijn. — Eene andere, 

op de Sunda-eilanden menigvuldige soort, Zrerou 

vernans, heeft den hals grijsachtig purperkleurig en 

den krop geelrood. — Eene der kleinste soorten. 

Treron olax, eveneens van Java af komstie, heeft den 

kop licht blaauwgrijs, den krop roodgeel en den 

mantel _purperbruin. — De Japansche Papegaaiduif. 

Treron Sieboldii, evenaart onze huisduif in erootte: 

de hoofdkleur van haar vederkleed is een fraai groen: 

het voorhoofd, de keel en krop zijn geel, en de 

kleine vleugel-dekvederen purperkleurie. 

Onder de soorten met eenen min of meer 

verlengden en wieeevormigen staart is eene der meest 

bekende de Treron ozyura, van de Sunda-eilanden. 

Zij heeft nagenoeg de grootte van onze huisduif, hare 

geelgroene hoofdkleur trekt op den rug en de vleugels 

in het olijfgroen, op den krop in het bruingele, 

en de onder-dekvederen van haren staart zijn geel. 

De grootste soort, Preron Capellei, van Java is 

merkwaardig om haren stevigen en dikken bek, en 

omdat zij in grootte onze woudduif evenaart. Haar 

staart is wiggevormig en langer dan de romp. Haar 

krop is fraai roodachtig geel; de onder-dekvederen 

van den staart zijn roodbruin. de overige deelen 

van het vederkleed eroen. 

De groote Papegaaiduif. Treron Capellet. 

In eene door haren bek eenigzins afwijkende 

soort van papegaaiduif, Preron strigirostris, algemeen 

onder den naam van »Didunculus” bekend, heett 

men. maar zeer ten onregte, eene toenadering tot 

den Dodo meenen te herkennen. Zij heeft de erootte 

eener huisduif; hare vederen vertoonen volmaakt 

dezelfde hoedanigheden; maar haar bek is zeer stevig 

en de onderkaak is van voren als afgehakt en van 

twee diepe insneden voorzien. Haar staart is korter 

dan bij de huisduif: de vleugels ziju eeniezins 

afgerond, en de kop is om de oogen en aan de 

teugels naakt. De vleugels, ruw en staart zijn 



roodbruin, de slagpennen zwart, de overige deelen 

van het vederkleed glanzig donkergroen. De jongen zijn 

in den beginne met sepiakleurige donsvederen bedekt, 

Deze vogel bewoont de Samao- of Schipper-eilanden 

in den Stillen Oceaan, voorpamelijk het eiland 

Oepolo, is echter, vooral sedert de Europeanen 

de katten aldaar ingevoerd hebben, door veelvuldige 

vervolgingen nagenoeg uitgeroeid. Imtusschen is het 

in de laatste jaren gelukt, levende voorwerpen te 

bemagtigen en van daar maar Londen te vervoeren, 

waar deze vogel een der voornaamste sieraden van 

den zoölogischen tuin uitmaakt. Im den wilden staat 

voedt hij zich vooral met de vruchten van eene 

soort van vijgeboom, houdt zich op den grond op, 

waar hij ook nestelt, en vliegt met veel gedruisch, 

gelijk de patrijzen. Hij kan overigens gemakkelijk 

getemd worden. 

De Diduneulus. Treron strigirostris. 

DIE MERO EIN D E KNO EES: 

GALLIN 

De naam, welken men aan deze vogels gegeven 

heeft, toont aan, dat men hieronder de soorten 

begrijpt, die in hare gedaante en haar maaksel min of | 

meer overeenkomst hebben met onze hoenderen, en dat 

dit voornamelijk zijn de fazanten, patrijzen, kwartels, 

paauwen, korhoenderen, kalkoenen, parelhoenderen, 

pauhi's en andere met deze min of meer verwante 

soorten. 

Zij zijn voornamelijk gekenmerkt door hunne tot 

het krabben in den grond en tot het loopen ingeriete 

pooten; door hunnen korten, van boven gewelfden bek ; 

door dat hunne vleugels veelal kort en afgerond zijn, 

terwijl hun staart groot, dikwijls verlengd en veelal 

uit meer dan 12 pennen zamengesteld is; door hun 

spijskanaal, dat van een krop en eene sterk gespierde 

maag voorzien is, en door allerlei andere trekken in 

hunne levenswijze. 

Zij hebben veelal stevige pooten, die steeds tot 

aan den voetwortel met vederen bekleed zijn; deze 

is gewoonlijk van voren met eene dubbele rij schilden, 

of bij sommige soorten zelfs met vederen bedekt. De 

drie naar voren gerigte teenen zijn aan haren grond 

| 

| 
| 

A E. 

door een spanvlies vereenigd, terwijl de achterteen, 

die echter bij eenige soorten ontbreekt, veelal een 

weinig hooger geplaatst is dan de overige teenen. 

De magels zijn min of meer ontwikkeld, veelal niet 

bijzonder gekromd en stomp. 

Hun voedsel bestaat voornamelijk in zaden en 

granen; maar zij eten ook maskers van insekten, 

wormen, slakjes of andere diertjes, beziën of andere 

vruchten, of zelfs de spruiten of saprijke bladeren 

van kruiden, en slikken zandkorrels of steentjes in, 

ten einde de vertering der spijzen, niettegenstaande 

deze vooraf in den krop ingeweekt werden, door 

wrijving in de dikke spiermaag te bespoedigen. 

Vele soorten leven in veelwijverij. De meesten 

plaatsen haar kunsteloos nest op den grond; maar 

men heeft er ook die op boomen nestelen, en 

sommigen, de loophoenderen, maken een groot, 

gemeenschappelijk en geheel eigenaardie nest, waarin 
ke IJ ks Do T d 

Vele 

soorten legsen telkens een aanmerkelijk getal eijeren, 

de eieren door gisting uitgebroed worden. 

en de met dons bekleede jongen verlaten het nest 

kort nadat zij uitgebroed zijn en volgen de leiding 

| 



hunner ouders. Deze vogels zijn over den geheelen 

aardbol verspreid, en behooren voor den mensch 

onder de nuttigsten, vermits hun vleesch voortreffehijk 

van smaak is en verscheidenen hierdoor, en door 

hunne grootte, als huisdieren veel voordeel opleveren 

en zelfs, zooals b.v. de kippen, onontbeerlijk geworden 

zijn. 

Men 

hoofdfamiliën brengen. 

kan de hoendervogels onder de volgende 

DE LOOPHOEN DER EN. 

MSENGRASENOrDR 

Deze familie bevat eene tamelijk kleine reeks van 

soorten, die door hare geheel eigenaardige wijze van 

nestelen van alle overige vogels afwijken, ook in 

hare levenswijze en gestalte allerlei bijzonderheden 

aanbieden en tot zeer bepaalde streken van onzen 

aardbol beperkt zijn. 

De ebben 

middelmatige lengte; hunne voetwortels zijn naakt 

loophoenders stevige _pooten. van 

en van voren met schilden bedekt: de tamelijk lange 

teenen liggen alle vier in één vlak en zijn met groote, 

weinie gekromde nagels gewapend. Hun staart is 

breed, afgerond, kort of middelmatig van lengte en 

uit 12 pennen zamengesteld. De vleugels zijn afgerond; 

de kop en hals met korte puntige, somtijds zeer 

enkel staande vederen bedekt. De bek is kort. 

Deze vogels evenaren of overtreffen onze kippen 

in grootte. Hun verblijf is beperkt tot Australië en 

verscheidene eilanden van den Stillen Oceaan en van 

daar westelijk tot Celebes en de Philippijnsche eilanden. 

Zij leven op den grond, en houden zich in bosschen, 

dikwijls in de nabijheid van het zeestrand op, en 

kunnen met groote snelheid loopen. Zij voeden zich 

met zaden en weekdieren. Hunne eieren zijn, naar 

evenredigheid, zeer groot, en de wijfjes leggen die 

gemeenschappelijk in geslotene nesten van eenen 

buitengewonen omvang, waarin zij door geistmg 

uitgebroed worden. 

Men heeft de loophoenderen onder verscheidene 

bijzondere geslachten gebragt. 

Het 

MEGAPODIUS, 

geslacht der EIGENLIJKE LOOPHOENDEREN, 

bevat de meeste soorten der familie, 

ofschoon deze soorten tot heden veelal zeer onvolledie 

bekend en gekenschetst zijn. Zij worden in alle streken, 

het 

In grootte evenaren zij veelal eene 

door _ loophoenders in algemeen _ bewoond, 

aangetroffen. 

middelmatige kip. Zij hebben eenen tamelijk korten 

staart; de vederen van het achterhoofd zijn een 

weinig op de wijze van eene kuif verlengd; hun 

vederkleed is zwartachtig of bruin: de zijdelingsche 

neusgaten zijn eirond en doorboord, en de voetwortels 

van voren met eene rij groote schilden bekleed. 

| 
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De gewone soort, Megapodins Preycinelii, wordt op 

Halmahera en vele nabijgelegene eilanden aangetroffen. 

Men haar op 

plaatsen. — Men afgescheiden 

vindt in bosschen, vooral voehtiee 

heeft het 

gewone loophoen van Noordelijk Australië, Megapodius 

hiervan 

tumulus genoemd. Deze vogel houdt zich voornamelijk 

aan het digt met struiken en boomen begroeide 

zeestrand op. Hij loopt met buitengewone snelheid: 

daarentegen vliegt hij moeijelijk, met hangende 

pooten, veel gedruisch en slechts tot korte afstanden. 

Ofschoon hij op den grond leeft, roest hij somtijds 

Zijn 

en 

op _boomtakken. voedsel bestaat wit beziën, 

vruchten, zaden zelfs worteltjes van planten. 

Ofschoon hij niet gezellig leeft, verraadt hij zijne 

tegenwoordigheid door de _ reusachtige nesten, 

bestemd tot het uitbroeden der eijeren. Deze nesten 

zijn piramiedvormig, van boven afgerond, en hebben 

dikwijls eene hoogte van 10 tot 15 voet, en tot 20 

voet in middellijn. Zij worden door de vogels in de 

lommer geplaatst, waar de zonnestralen miet kunnen 

doordringen, en zijn uit zand en boombladeren 

vervaardigd. Met den tijd echter verandert het geheel 

door het verrotten der bladeren in eene soort van 

tuinaarde, en het schijnt dat zij door de opvolgende 

geslachten gebruikt worden, tot dat zij door het 

weder en den tijd vernield zijn. De eijeren, die 

ongeveer 3 oude duimen in de lengte hebben, 

worden, elk in eene afzonderlijke holte, reet op 

staande, en zoo geplaatst, dat zij, van den top van 

het nest gerekend, op eene diepte van 5 of meer 

voet komen te lieven, en door de gisting der 

plantenstoffen uitgebroed worden. — Men heeft op 

Halmahera, Ceram, Boeroe en de omliggende kleinere 

eilanden eene soort, Megapodius Wallacei, die zich 

van de overige soorten door hare mindere grootte 

De 

hoofdkleur van haar vederkleed is een olijfbruin, 

en eigenaardige kleurverdeeling onderscheidt. 

hetgeen op den achterbuik in wit, en op de borst, de 

schoudervederen en den stuit in blaauwgrijs overgaat, 

maar op de vleugels en den mantel door roodbruine 

dwarse banden afwebroken wordt. Deze fraaije vogel 

te 

onder de zeldzaamheden, 

schijnt overal slechts in kleinen getale voor 

komen en behoort derhalve 

zelfs in de verzamelingen, want levend werd hij noe 

nooit naar Europa vervoerd. 

In Australië leeft eene soort van loophoen, LEIPOA 

OCELLATA genoemd, welke eenen langeren staart 

heeft, en grooter is dan de gewone loophoenderen, 

vermits zij eene lengte van ongeveer een en twee 

derden voet bereikt. Zij is vooral kennelijk aan de 

vederen van kop en hals, die groot en digt geplaatst 

De het 

erijsachtie blaauwzwart, hetgeen op de onderdeelen 

zijn. hoofdkleur van vederkleed is een 

liehter is en in het gele trekt, terwijl de kuif en 

staart bruin en de vleugels met groote, bruime vlekken 

De 

pooten donkerbruin, en de naakte gedeelten van het 

bedekt zijn. oogen zijn fraai lichtbruin; de 
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hare binnenwanden zijn 

geziet en den kop fijn hichtblaauw. maag 

zeer groot, vleezig, en 

hoornachtig. De leipoa voedt zich met insecten, 

voornamelijk met _spooksprinkhanen (Phasma) en 

wantsen; maar zij eet ook zaden van verschillende 

soorten van planten. Het mannetje weegt tegen 

vier en een half pond engelsch gewigt. Deze vogel heeft 

in zijne bewegingen en houding overeenkomst met 

onze kippen, maar zijne stem is klagend en doet aan 

der duiven denken. die Hij is zeer schuw, en 

loopt met buitengewone snelheid; wanneer hij 

vervoled wordt, tracht hij zich te redden, hetzij 

door zieh op boomtakken te zetten, hetzij door zich 

in een struik te verschuilen, of er alleen zijnen kop 

in te verbergen, zoodat men hem alsdan met de hand 

kan vangen. Hij vliegt slechts wanneer hij zich 

niet meer met loopen kan redden, roest echter, des 

nachts, om te slapen, op boomen. De voortteling 

van deze vogels geschiedt op de volgende wijze. Elk 

paar maakt zijn eigen mest. Zij beginnen, tot dit 

einde, met een gat van omstreeks acht duim diepte 

te graven, vullen dit met bladen en gras, en brengen 

dan afwisselende lagen van zand en gras en bladen 

daarop, tot dat het geheel eene hoogte van drie tot 

vijf voet en van onderen eenen omtrek van dertig 

tot veertig voet heeft, gcheel gesloten is, en, als een 

afgeronde hoop, volmaakt op de eroote mierennesten 

gelijkt. De acht of meer eijeren, welke het wijfje 

het heeft 

geleed, nemen het midden daarvan in, en zijn slechts 

gedurende het maken van nest daarin 

op eenige duimen afstand van elkander verwijderd. 

Zij zijn drie en eenen halven duim lane, roodachtie:, 

en komen van zelve uit, daar door de zonnestralen 

en de gisting voortdurend eene hitte van meer dan 

tachtig graden in deze nesten onderhouden wordt. 

Neemt men de eijeren weg, zoo legt het wijfje, tot 

tweemaal toe, op nieuw, andere. Deeijeren hebben eene 

zoo buitengewoon dunne schaal, dat het onmogelijk is, 

ze aan te vatten, zonder ze te breken, en derhalve elke 

proef, ze door kippen te doen uitbroeden, mislukt. 

Eene der merkwaardigste en fraaiste soorten is de 

Maleo, Megacephalon maleo, die, eenice jaren geleden, 

voor het eerst levend naar Europa vervoerd werd, 

en thans nog een sieraad van onzen dierentuin 

uitmaakt. De maleo heeft de erootte van eenen haan. 

Zijn kop en het voorgedeelte van den hals zijn naakt, 

en het achterhoofd is tot eenen grooten, uitpuilenden, 

helmachtigen knobbel verlengd. De staart is sterk 

gewelfd, ofschoon minder dakvormig dan bij de kippen. 

De hoofdkleur van het vederkleed is een paarsachtie 

dat 

door eene fraaije en zachte, licht geelachtig roode 

bruinzwart, echter op de borst en den buik 

kleur vervangen wordt. De bek is vaal bruingeel; de 

bovenkop met den helm vuil indigoblaauw, en de 

zijden van den kop zijn licht citroengeel, hetgeen 

echter om het oog in het steenroode overgaat, terwijl 

men bovendien van voren op het voorhoofd eenen 

dwarsband van deze tint waarneemt. Ofschoon men 

sedert lang bekend was met den naam van dezen 

vogel, en zijne groote eijeren in de Musea prijkten, 

moet het echter eerst in 1840 aan den Nederlandschen 

reiziger Dr. Forsten gelukken, voorwerpen er van 

magtig te worden en naar ’s Rijks Museum te 

Leiden te zenden. Sedert heeft de Engelsche reiziger 

R. Wallace waarnemingen over zijne levenswijze in 

Noordelijk Celebes gemaakt, die in het algemeen op 

het volgende nederkomen. Volgens hem is de maleo 

beperkt tot de kuststreken, en vooral menigvuldie 

in de bosschen die den voet van den Klabat-bere 

beerenzen. Hij voedt zich met afgevallene boomvruchten. 

In de maanden Augustus en September begeven de 

maleo’s zich naar het zeestrand om eijeren te leggen, 

en kiezen hiertoe de oevers van eenzame en afgelegene 

baaijen, waar zij zich dagelijks verzamelen en men 

somtijds twintig- tot honderdtallen bij elkaàr ziet. 

De beroemdste van deze legplaatsen is in de baai 

tusschen de eilanden Limbe en Banea. Zij bestaat 

uit een glooyend strand, hetwelk met eene stevige 

laag van ruw, gruisachtie, vulkanisch zand bedekt is, 

dat het loopen buitengewoon moeijelijk maakt. In het 

door het hooge water opgeworpen zand ontwaart 

men een aantal holen van vier tot vijf voet middellijn; 

in en om deze holen worden de eieren, ter diepte 

van een of twee voet in den grond, gevonden. Men 

treft in een hol somtijds slechts een of twee, somtijds 

zeven tot acht eieren aan, maar zij zijn steeds 

omstreeks een halven voet afstand elkaar: op Van 

geplaatst, en elk is er door een verschillend wijfje 

gelegd. Deze vogels komen paarsgewijze, somtijds van 

vier tot vijf uren afstand, naar deze leoplaatsen, en. 

eene versche plaats of een oud hol kiezende, krabben 

zij afwisselend den grond met zooveel kracht en spoed 

weg, dat het achteruit geworpen zand als het ware 

een fontein vormt. Zoodra zij eene genoegzame diepte 

bereikt hebben, legt het wijfje haar ei daarin en het 

paartje keert, na deze werkzaamheid, in het bosch 

terug. Volgens de inboorlingen keert hetzelfde paar 

na verloop van veertien dagen op dezelfde plaats terug, 

en het wijfje legt nu een ander ei. Deze waarneming 

verkrijgt een hoogen graad van waarschijnlijkheid, daar 

men bij de wijfjes, op het oogenblik van het leggen, 

niet meer dan een volmaakt ontwikkeld ei aantreft, 

terwijl de overige eijeren van den eijerstok slechts 

de grootte van eene kleine erwt hebben. De gelegde 

eijeren zijn lieht bruinachtig rood van kleur, kunnen, 

wat hunne grootte betreft, met ganzeneijeren vergeleken 

worden en zijn zeer lekker. De oude vogels laten, nadat 

de eijeren geleed zijn, deze aan hun lot over, en de 

jongen loopen van zelve, zoodra zij uit het ei zijn 

gekropen, naar het bosch. De oude vogels leveren 

aan het strand door hunnen gehelmden kop, hunne 

glanzige, zwarte en rooskleurige vederen, hunne statige 

en eenigzins bedaarde schreden en hunnen opgerigten 

staart een fraai schouwspel op. 
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De Maleo. 

Eenige soorten, die den geslachtsnaam TALLEGALLUS 

dragen, zijn gekenmerkt door haren grooten staart, 

die, gelijk bij de hoenderen, dakvormig is. Zij hebben 

den kop en hals grootendeels naakt, en de voetwortels 

zijn van voren met eene dubbele rij schilden bekleed. 

Hiertoe behoort de in de verzamelingen tot nog toe 

zeldzame soort, Zallegallus Curvierì genaamd, die op 

Nieuw-Guinea en de Aroe-eilanden waargenomen 

werd, en wier vederkleed bruinzwart is, terwijl de 

naakte hals roodachtig is, — De gewone soort, Tullegallus 

Lathami, die ook in verscheidene diergaarden van 

Oostelijk 

inboorlingen 

Europa levend gezien wordt, bewoont 

Australië, en wordt aldaar door de 

bosch-kalkoen genoemd. Door veelvuldie jagen is haar 

getal. in de bewoonde streken, buitengewoon verminderd, 

en ook zij zal, zonder twijfel, zooals vele andere vogels, 

met den tijd, onder de zeldzame soorten behooren, 

of welliet, mdien de wet haar niet beschermt, geheel 

uitgeroeid worden. Deze vogel is grooter dan een 

haan en zwart van kleur, met zwarten bek en zwarte 

pooten; maar de naakte huid van den benedenhals. 

die sterk opgeblazen kan worden, is fraai geel; de 

huid der overige deelen van den hals en kop is rood, 

de kop van boven loodkleurig. Hij draagt den staart 

reotuit of zelfs een weinig hangende. Het wijfje 1s 

aammerkelijk kleiner dan het mannetje. Deze vogels 

werden in de boschachtige valleijen en heuvels van 

geheel Oostelijk Australië waargenomen. Zij baden zich 

m het zand en stof, zoo als de hoenderen, en voeden 

zech met zaden. beziën en insekten. Zij leven gezellig 

Megacephalon malco. 

en men treft ze meestal tot kleme troepen vereenigd 

aan. Worden zij vervolgd, dan ontsnappen zij met 

groote schielijkheid in digte struiken; maar, wanneer 

zij zich, b. v. door de vervolgingen van honden, niet 

kunnen redden, vliegen zij op boomen en springen van 

tak tot tak tot im 

maken gemeenschappelijk een groot nest, waaraan 

den top. Verscheidene paren 

mannetjes en wijfjes werken. Het is piramiedvormig 

en bestaat uit aarde, gras en bladen. Zij beginnen 

reeds eenige weken vóór het leggen daaraan te 

bouwen, krabben tot dit einde de noodige stoffen 

op kleine hoopen bijeen, en werpen die achteruit 

met hunne pooten op de plaats, waar zij het nest 

willen aanlegeen. Het bevat somtijds eenige mudden 

eijeren, die ieder drie en een halven duim lang zijn, 

In de voleende jaren wordt slechts het bovengedeelte 

van het nest vernieuwd. De in dat nest ontstane 

warmte, waardoor de eijeren uitgebroed worden, is 

omstreeks negentig geraden. 

Op Madagaskar treft men eene of eenige soorten 

van vogels, MESITES genoemd, aan. die zich aan de 

loopboenders schijnen aan te sluiten, maar, wegens 

hunne zeldzaamheid, slechts noe zeer onvolledig 

bekend zijn. Zij hebben de grootte van lijsters, eenen 

grooten, dakvormigen staart, korte, sterk afgeronde 

vleugels, eenen nagenoeg regten bek en spleetvormige 

neusgaten. De gewone soort, Mesites variegatus, is 

bruin, maar van onderen geel met zwarte dwarsvlekken. 

Hiervan heeft men onderscheiden Mesttes uuicolor, dic 

donker van kleur is. op borst en buik 
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DAE SPAAN VRO LG IES 

EARN ORNEERS 

De paauwvogels schijnen tot Oost-Indië met de 

Sunda-eilanden beperkt te zijn. Onze gewone paauw 

kan tot voorbeeld van de in soorten zeer beperkte 

familie verstrekken, ofschoon verscheidene soorten 

veelvuldige afwijkingen van dezen grond vorm aanbieden. 

Zij zijn voornamelijk gekenmerkt door de min of meer 

aanmerkelijke ontwikkeling der boven-dekvederen van 

den staart of der staartpennen zelve, door het met 

ronde vlekken versierde vederkleed, en doordien hun 

kop van boven met kroeze, verlengde en eene kuif 

vormende vederen voorzien is. Zij hebben middelmatige, 

maar stevige pooten, wier voetwortels van voren 

en dikwijls ook van achteren met eene rij groote 

schilden bekleed, en veelal met een of twee doornen, 

die bij de wijfjes door knobbeltjes vervangen worden, 

gewapend zijn. Hunne vier teenen liggen in één vlak. 

De vleugels zijn tamelijk kort en de groote slagpennen 

sterk afgerond. De bek is kort en naar evenredigheid 

tamelijk zwak, de neusgaten zijn van boven overdekt, 

en de huid om het oog is zelfs min of meer naakt. 

Het vederkleed prijkt met fraaije, veelal gedeeltelijk 

Deze 

zetten 

als gepolijst metaalelanzige kleuren. vogels 

worden _in bosschen aangetroffen en zich 

dikwijls op de takken van boomen. Intusschen houden 

zij zich veelal op den grond, vooral in het hooge eras 

op, waar zij ook nestelen en met veel behendieheid 

loopen. Zij vliegen goed, maar in den beginne met 

groote krachtsinspanning. Men kan de paauwvogels 

in de volgende vier geslachten brengen. 

Men 

met eenen langen hals, een op den bovenkop regtop 

noemt PAAUWEN, PAVvO, de eroote soorten 

staand _pluimpje, grootendeels blaauwe of groene, 

metaalglanzige vederen en met, bij het oude mannetje, 

buitengewoon verlengde en op eene geheel eigenaardige 

wijze gevormde boven-dekvederen van den staart. Deze 

zijn van losse draden voorzien, behalve aan haar einde, 

waar de vlag in twee hoeken uitloopt, en in het 

midden eene soort van schijf vormt, die met eene 

prachtig gekleurde oogvlek prijkt. Het zijn deze 

vederen, die de vogel oprigt en als de stralen van 

eene ster uitbreidt, wanneer hij de pracht van zijn 

kleed wil vertoonen. De eigenlijke staart, uit 18 

donkerbruine pennen gevormd, is, wanneer genoemde 

vederen miet opgerigt zijn, geheel daaronder verborgen. 

De voetwortel is met eenen doorn gewapend. Ofschoon 

de romp van de paauwen miet veel zwaarder is dan 

die van eenen zwaren haan, bereiken de mannetjes 

echter door hunnen langen hals en vooral door de 

buitengewoon ontwikkelde boven-dekvederen van den 

staart, eene lengte van 4% en meer voet. De wijfjes 

en de mannetjes In het onvolkomen kleed schijnen 

klemer, daar de boven-dekvederen intusschen veel 

| 
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van den staart bij hen zoo kort zijn, dat zij naauwelijks 

tot aan het einde der staartpennen reiken. Er zijn 

slechts > soorten van paauwen bekend, en deze 

worden op het vasteland van Imdië tot China en op 

Java aangetroffen. 

De gewone Paauw, Pavo eristatus, komt van het 

vasteland van Indië. Hij is kennelijk aan de teekening 

der sehoudervederen en de kleine vleugel-dekvederen, 

vermits deze op eenen bruinen grond eene menigte 

dwarse, donkere banden vertoonen. Een ander 

kenmerk, hetwelk hij echter met de volgende 

soort gemeen heeft, bestaat in de zonderlinge 

gedaante der kuifvederen, die slechts aan haar einde 

van eene eigenlijke vlag, in de gedaante van een 

schijfje, voorzien zijn, terwijl men langs de zijden 

van de overige gedeelten van de schacht slechts 

enkele, losse draden ontwaart. Elkeen weet, met welke 

fraaije kleuren de boven-dekvederen van den staart, 

die men meer in het bijzonder paauwenvederen 

noemt, prijken, en dat de hals van dezen vogel een 

prachtig, als gepolijst metaal glanzig blaauw vertoont. 

De paauw wordt zeer algemeen in vele streken van 

het vasteland van Oost-Indië aangetroffen, en wel, 

zoo als b.v. aan de met bosch begroeide oevers van 

den Ganges, zoo menigvuldig, dat men er op eens 

honderden te gelijk kan ontwaren. Deze soort van 

wilde paauwen zijn het stamras van onzen tammen 

paauw, die in den getemden staat geene veranderingen 

van kleur heeft ondergaan. De geschiedenis leert, 

dat de paauw reeds door de vloten van Salomo 

naar Syrië, en door den Indischen veldtogt van 

Alexander den Groote levend naar Griekenland werd 

overgebraegt en van heverlede als tamme siervogel 

over alle landen van Europa verspreid werd. Men 

zegt intusschen, dat hij in de Krim ook in den 

verwilderden staat voorkomt. In de nieuwere tijden, en 

vooral na de invoering van den kalkoen uit Amerika, 

is de paauw als geregt van de tafels verdwenen, 

waar hij, zoowel bij de oude Romeinen als gedurende 

de middeleeuwen, eene plaats innam als pronkschotel 

en gezocht geregt. De kleuren ontaarden somtijds in 

den tammen staat, en men verkrijgt op deze wijze 

witte en bonte paauwen. De tamme paauw leeft in 

veelwijverij. Het wijfje legt hare 8 tot 12 geelachtige, 

met donkere vlekken bedekte eijeren in eene uitholling. 

die het in den grond krabt, en deze worden ongeveer 

in 4 weken tijds uitgebroed. Daar echter de paauwin 

slecht zit, zoo gebruikt men meestal kippen tot 

het uitbroeden der eieren. 

Men was sedert jaren met paauwen bekend, wier 

schoudervederen en vleugel-dekvederen een eenkleurig 

glanzig zwartgroen vertoonen, en hield deze voorwerpen 

voor het wilde stamras van onzen paauw, ten gevolge 

van de onderstelling, dat deze zwarteroene kleur, in 

den tammen staat, was overgegaan tot de kleuren, 

waarmede deze deelen bij onzen paauw voorzien zijn. 

Nadat ontwaard had, dat alle wilde men echter 
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paauwen van Oost-Indië gekleurd zijn als onze tamme, 

moest men als van zelf tot de vooronderstelling komen, 

dat de paauwen met zwartgroene vleugels tot eene 

eigene soort behooren, die men dientengevolge onder 

heeft afsezonderd. den van 

Het vaderland van dezen paauw met zwarte vleugels 

naam Paro nigripennis 

is tot heden onbekend, maar waarschijnlijk behoort 

hij thuis in de binnenlanden van Zuidelijk China. 

Deze vogel biedt bovendien het eenigzins vreemde 

verschijnsel aan, dat de tot nog toe bekend geworden 

wijfjes allen witachtig van kleur zijn. Intusschen weet 

men niets van dezen vogel in den wilden staat. 

Het 

aanmerkelijk 

overige 

Paro 

mutiens of »spieifer” genoemd, voort. De Javaansche 

eiland Java brengt eene van de 

verschillende soort van paauw, 

paauw verschilt voornamelijk van de overigen door 

zijne aan het einde niet verbreede, en daarentegen 

in hare geheele lengte, gelijkvormig, van eene smalle 

vaan voorziene kuifvederen. Bovendien is de naakte 

huid van den kop, in plaats van zwart, om het oog 

lichtblaauw, om de oorstreek fraai geel, en de hals 

is groen in plaats van blaauw. Deze paauw wordt op 

Java menigvuldie lanes de boschkanten aangetroffen, 

De Spiegel-paauw. 

De fraaiste en zeldzaamste van de soorten met 

oogvlekken is Polyplectron Napoteonis of semphanum”. 

Zij heeft de kuif, den hals en de fraar 

metaalglanzig groen. en bewoont de hooge sebereten 

vleugels 

oostelijk van Tibet. 

en men ziet hem veelal op de kale toppen der boomen 

zitten. Hij komt intusschen veel op den grond, waar 

men hem dikwijls met uitg spreiden staart in het 

rond ziet loopen, en waar hij de tijgers en luipaarden 

gelegenheid geeft hem te bekruipen en te bespringen. 

Hij voedt zich met allerlei granen, zaden en met 

sprinkhanen, en begeeft zich, om zijn voedsel op 

te zoeken, vooral ’s morgens en ‘s avonds op de 

grasvlakten, en gedurende het drooge jaargetijde ook 

op de rijstvelden. 

Men 

eenige soorten, die ongeveer de erootte eener kip 

noemt SPIEGEL-PAAUWEN, POLYPLECTRON, 

hebben, en wier voetwortel met twee doornen 

gewapend is. Bij de meeste soorten is de staart breed, 

en zijne pennen, gelijk ook zijne boven-dekvederen 

zijn, tegen haar einde, van eene groote, eironde, met 

zwart omzoomde vlek voorzien, die metaalglanzig 

blaauw of eroen is. 

bekende soorten, 

Malakka. 

eene kleine, opstaande, uit smalle vederen gevormde 

Eene der meest Polypleetron 

bicalcaralum, komt van Haar kop is met 

kuif versierd. en de hoofdkleur van het vederkleed 

bruin, door witte spikkels afgebroken. 

Polyptectron biealearatum. 

De soort zonder oogvlekken. Polyplectron chatleurum. 

komt van Sumatra. Haar romp is niet grooter dan 

die van een patrijs; maar de staart is wiggevormig 

en even lang als het overige higchaam. Het vederkleed 

heeft eene roodachtig brume kleur met zwarte 
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dwarsstreepjes, maar de staartpennen zijn metaalglanzig 

blaauw. 

De Argus, 

Argus-fazant genoemd wordt, sluit zich ten naauwste 

Argusianus giganteus, die gemeenlijk 

aan de spiegel-paauwen aan. Het is een vogel die 

bijkans onzen paauw in grootte evenaart; maar hij 

heeft geene doornen aan de voetwortels; de slagpennen 

der tweede orde en het middelste paar staartpennen 

zijn buitengewoon verlengd; de kop is van boven van 

eene met korte fluweelachtige vederen bezette streep 

voorzien; het overige van den kop en het voorgedeelte van 

den hals zijn naakt en blaauw van kleur; de hoofdkleur 

van het vederkleed is een roodbruin, hetgeen als 

bezaaid is met lichte stipjes en vlekken, die op de 

lange staartpennen groote oogvlekken vormen, en de 

boven-dekvederen van den staart zijn ros met bruine 

ronde vlekken. De Argus bewoont de bosschen van 

Malakka, Sumatra en Borneo, en heeft, ten opzigte 

zijner levenswijze, veel overeenkomst met de paauwen. 

Op de hooge gebergten van Tibet en China treft 

men eenen zeer fraaijen en zeldzamen vogel, Crossoptilon 

auritum genoemd, aan, die zich eveneens aan de 

paauwvogels schijnt aan te sluiten. Hij is grooter 

dan een haan, en de voetwortel is met een doorn 

gewapend. De kop is, van boven, als met eene kap 

van zwarte fluweelachtige vederen bedekt. De huid 

om de oogen is tot op de teugels en de wangen 

naakt. De staart is tamelijk wiggevormig, van gelijke 

lengte met den romp,en uit 18 pennen zamengesteld: 

de beide middelste staartpennen hebben zeer lange 

losse draden en prijken, als het ware, met alle kleuren 

van den regenboog, terwijl de overige staartpennen 

staalblaauw en‚ tegen haar einde, met eene witte, 

eironde vlek voorzien zijn. De groote slagpennen zijn 

bruin, die der tweede orde grijs, en alle overige deelen 

van het vederkleed zuiver wit. 

Men heeft op de hooge gebergten van Middel-Azië 

eenige soorten van vogels, SATER-HOENDEREN, SATYRA 

of »Tragopan” genoemd, wier vederkleed, gelijk dat 

der meeste paauwen, met ronde vlekken versierd is. 

In grootte evenaren zij ongeveer eenen zwaren haan. 

Haar staart heeft de lengte der vleugels en is afgerond. 

De mannetjes zijn op eene geheel eigenaardige wijze 

gekenmerkt, door dat zij aan elke zijde van het 

achterhoofd een schuins naar buiten geriet hoorntje 

hebben, door dat hare wangen naakt zijn, en door dat 

hare naakte keelhuid in twee groote lellen uitloopt. 

Het vederkleed der mannetjes is gedeeltelijk hoogrood 

met ronde, lichte, door zwart omzoomde vlekken. De 

wijfjes zijn bruin met zwarte ronde vlekken. Er zijn 

3 soorten van dit geslacht bekend. Bij de eene, 

Satyra melanocephala of »Hastingi”’, is de hoofdkleur 

zwartachtig, maar op de onderdeelen met rood 

geschakeerd, op de bovendeelen met witachtig bruine 

dwarse zig-zagstrepen, terwijl de kop zwart en de hals 

van achteren en aan de zijden vurig hoog bruinrood 

witte is, en bovendien magenoes alle deelen met 

ronde vlekken bedekt zijn. Deze soort bewoont, gelijk 

de volgende, de gebergten van Nepaul. — De tweede 

soort, Salyra cornuta genoemd, is vurig bruinachtig rood, 

met witte, door zwart omzoomde vlekken; terwijl de 

kop en keel geheel zwart zijn. — De zeldzaamste soort, 

Satyra Temminckii, bewoont het Oostelijke Tibet. Zij 

is een weinig kleiner dan de voorgaande, lichter rood 

van kleur en met grijsachtige ronde vlekken. 

DEE MALE SESASGeRe DEN 

MANIER ANGER AIDES: 

Deze familie bevat de kalkoenen, de parelhoenderen 

en eene eenigzins afwijkende soort van de Goudkust. Zij 

zijn voornamelijk gekenmerkt, door dat hun kop en 

voorhals van vederen ontbloot zijn. 

DeE XK AE KSONENNIENNISSMSENEIDNASGERIESE 

De kalkoenen zijn de zwaarste van alle hoendervogels, 

en de drie soorten, welke dit geslacht bevat, hebben, 

ten minste in het algemeen, veel overeenkomst met 

elkander, weshalve men zich door onzen tammeu 

kalkoen een volkomen denkbeeld kan vormen van dit 

geslacht. De kalkoenen hebben een zwaar en vleezig 

lieehaam, en zijn voornamelijk gekenmerkt door de 

rolvormige, hangende lel, waarvan hun voorhoofd 

voorzien is. Hunne voetwortels zijn naakt, eenigzins 

verlengd, en bij de mannetjes met eenen doorn 

gewapend. De staart is nagenoeg van gelijke lengte 

met den romp, zeer breed, afgerond, en wordt veelal 

hangende gedragen; maar het mannetje rigt dien van 

tijd tot tijd op, breidt hem als een waaijer uit, en 

loopt met hangende vleugels trotsch om zijne wijfjes. 

De vleugels zijn kort en afgerond. Deze vogels leven 

in veelwijverij, en worden in de bosschen van Noord- en 

Middel-Amerika aangetroffen. 

De gewone Kalkoen, Meleagris Mevicana, waarvan 

onze tamme kalkoen afstamt, bewoont Mexico, en 

werd na de ontdekking van Amerika, omstreeks het 

begin der zestiende eeuw, in Europa als huisdier 

kalkoen ingevoerd. Hij verkreeg de namen van 

en _»turkey” waarschijnlijk ten gevolge van de 

vooronderstelling, dat men hem voor afkomstig hield 

uit Calcutta of Purkijë. Elkeen kent dezen grooten 

vogel, die om zijn lekker en vet vleesch voor de 

tafel zeer geschat is, en elkeen weet, dat de kleuren 

van zijn vederkleed in den tammen staat, gelijk 

die der tamme kippen en duiven, veelvuldige 

afwijkingen aanbieden. Men heeft tot in de nieuwste 

tijden, maar zeer ten onregte, voorondersteld, dat de 

Kalkoen van Noord-Amerika, Meleagris gallopato, het 

stamras is van onzen tammen kalkoen; maar het is 

gebleken, dat de Noord-Amerikaansche soort hooger 
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op de pooten is, ook in sommige andere punten 

afwijkt, en niet met onzen tammen kalkoen paart, 

terwijl de soort van Mexico in alle deelen miet den 

tammen kalkoen overeenkomt. De wilde kalkoen van 

Noord-Amerika, vroeger in de bosschen van dat land 

zeer _menigvuldie, is thans, door de toenemende 

zeldzaam 

Het 

vogels bestaat uit eikels, zaden, beziën en gras, maar 

bevolking, in vele streken geworden of 

zelfs geheel en al verdwenen. voedsel dezer 

zij verslinden ook kevers, kikvorschen en hagedissen. 

Men treft hen, mannetjes en wijfjes met de jongen 

afzonderlijk, in troepen van 70 tot 80 stuks aan; 

zij trekken, al loopende, tot op groote afstanden, 

zetten zich somtijds op boomen, vliegen echter slechts 

wanneer zij door honden vervolgd worden of rivieren 

willen overtrekken. De broedtijd valt in de maand 

April. Het nest wordt uit drooge bladeren vervaardigd 

en veelal onder een struik geplaatst. De hen broedt 

hare 10 tot 15 witachtige, met roodbruin gevlekte 

eijeren in 14 dagen uit. 

De derde soort, Meleagris ocellata, werd aan de 

houdt 

zich aldaar in bosschen op. Zij is kleiner, maar veel 

oevers der Honduras-baai waargenomen, en 

fraaijer van kleur dan de beide overige soorten, en 

het zijn vooral de staart en ook de rug die in het 

oog vallen door hunne blaauwe, met zwart omzoomde 

achteren band en van door eenen goudkleurigen 

beerensde dwarsvlekken. 

De Honduras Kalkoen. 

DE PARELHOENDEREN. NUMIDA. 

De parelhoenderen zijn afkomstig uit Afrika met 

het eiland Madagascar. Het zijn vogels wier grootte 

men kan vergelijken met die van onze tamme 

hoenderen. Zij zijn voornamelijk in het oog vallend 

door hupnen gewelfden rug, hunnen korten en 

hangenden staart, hunnen kleinen kop, hun dunnen, 

aan het bovengedeelte naakten hals, hun blaauwgraauw 

of blaauwachtig vederkleed, hetwelk als bezaaid is 

met ronde vlekjes, eu hun schel en onaangenaam 

stemgeluid. De vleugels zijn kort en afgerond; de 

neusgaten doorboren aan den grond des snavels 

eene soort van washuid; de voetwortels zijn met 

schildjes bedekt, zonder doorn, en van vier volkomen 

ontwikkelde teenen voorzien. De parelhoenderen 

leven gezellig en in veelwijverij, en het wijfje legt 

telkens 20 en meer eijeren. Zij vliegen regtuit en 

niet hoog, slapen dikwijls op boomen, nestelen echter 

op den grond. 

De meest bekende soort is het gewone parelhoen, 

N\umida meleagris, hetwelk echter gewoonlijk »poule 

Meleagris ocellata. 

pintade” genoemd wordt. Deze vogel, door de 

ouden »Meleagris®” genoemd, werd reeds bij de oude 

Grieken en Romeinen in den tammen staat gehouden : 

in de middeleeuwen verdween hij intusschen allenes, 

werd echter, na dit tijdvak, op nieuw in Europa en 

van daar in Amerika ingevoerd, alwaar hj in sommige 

Men dat het 

parelhoen op den bovenkop eene soort van harde, 

streken zelfs verwilderd is. weet, 

helmachtige kam, en aan weèêrszijde der keel, naar 

voren, eene _vleezige, hangende lel heeft, dat beiden 

rood, en de wangen lichtblaauw van kleur zijn. — 

In Sennaar, Kordofan en Abyssinië treft men eene 

soort aan, die de washuid van een bundeltje gele 

haarachtige vederen voorzien, en lichtblaauwe keellellen 

heeft. — Nwmida eristata, van de Goudkust, is kleiner 

en vooral gekenmerkt door de pluimachtige kuif, 

waarmede de kop versierd is. — De fraaiste, grootste 

en tevens zeldzaamste soort, Numida vulturina, wordt 

op Madagascar aangetroffen. Zij heeft aan den hals 

verlengde, puntige, witte met blaauw omzoomde 

vederen, en eene blaauwe borst. Men heeft haar eerst 

in de nieuwste tijden levend naar Europa, maar nog 

niet naar ons land. vervoerd. 



DE AGELASTES. AGELASTES. 

Men 

natuurlijk 

vindt dezen vogel, die zich het meest 

aan de parelhoendereu schijnt aan te | 

sluiten, aan de Goudkust. Hij heeft ongeveer de 

grootte van eene kip, maar is eenigzins hooger 

op de pooten. Zijn bek is kort en witachtig; de 

pooten zijn met een doorn gewapend; de kop, gelijk 

de voorhals, is naakt en vleeschkleurig, de staart 

korter dan de romp. De hoofdkleur van het 

vederkleed is een, door witachtige, buitengewoon 

fijne, golvende en dwarse lijnen afgebroken zwart; | 

maar de vederen aan den hals en krop zijn wit. 

De Agelastes. Agelastes meleagrides. 

DE EIO MEBIN 

Gr Ennt 

Deze familie bevat de eigenlijke hoenderen, de 

tot 

Zij zijn over het 

fasanten en verscheidene andere. deze vogels 

min of meer naderende soorten. 

gematigde en heete Azië tot Japan en de Philippijnsche 

eilanden, en over den Indischen Archipel tot op 

verscheidene eilanden van den Stillen Oceaan verspreid. 

Zij zijn vooral kennelijk aan hunnen, veelal sterk 

dakvormigen en_min of meer trapsgewijze verleneden 

staart. De wangen zijn bij velen maakt, terwijl 

anderen, gelijk de eigenlijke hoenderen, bovendien 

lellen aan de keel, en den bovenkop van een vleezige 

hebben. kaun voorzien De voetwortels zijn naakt, 

van voren met schilden bekleed, en bij de mannetjes 

Zij 
eenen middelmatigen, sewelfden bek, en half overdekte 

De 

met een doorn gewapend. hebben 4 teenen, 

neusgaten. mannetjes zijn veelal erooter en J IJ ê 
steviger van maaksel dan de wijfjes en prijken 

dikwijls met prachtige kleuren, terwijl de wijfjes 

slechts met een eenvoudie kleed bedeeld zijn. Deze 

vogels leven meestal in veelwijverij, nestelen op den 

grond, leggen telkens een aanmerkelijk getal eijeren 

en houden zich in bosschen, struiken of het riet op. 

De EIGENLIJKE HOENDEREN, GALLUS, zijn de 

soorten, welke in maaksel en gestalte met onze 

tamme hoenderen overeenkomen. Zij zijn vooral 

gekenmerkt door de naakte, vleezige huid, waarmede 

een groot gedeelte van den kop met de keel 

bekleed is, en die, op den bovenkop eene soort van 

kam, aan de onderkaak twee, somtijds slechts eene 

lel 

hun staart sterk dakvormig, zij dragen dien gewoonlijk 

afgeplatte en hangende vormt; bovendien is 

opgerigt, en zijne beide middelste pennen, gelijk ook 

de boven-dekvederen, zijn bij de hanen verlengd en 

sikkelvormig gekromd. De eigenlijke hoenderen zijn 

Oost-Indië tot China 

eilanden, den Indischen Archipel en sommige eilanden 

van en de Philippijnsche 

der Zuidzee verspreid. 

Ons Lam Hoen, Gallus domestieus, bij elkeen bekend, 

schijnt af te stammen van het wilde Hoen, Gallus 

bankiva, hetwelk van Oost-Indië over de Philippijnsche 

en Sunda-eilanden verspreid is, en ook op Timor 

eilanden der Zuidzee voorkomt. en verscheidene 

Intusschen bieden deze wilde hoenderen, volgens 

de streken die zij bewonen, veelal allerlei kleine 

De 

men levend in de diergaarden of opgezet in de 

wijzigingen in de kleuren. voorwerpen, die 

verzamelingen ziet, zijn veelal uit Java afkomstig. 

Zij zijn kleiner dan onze gewone tamme hoenderen. 

De haan prijkt met fraaije goudeele en roode kleuren 

en heeft eenen zwarten buik en groenzwarten staart, 

het 

vertoont. 

terwijl wijfje zeer eenvoudige, bruinachtige 

tinten Deze vogel wordt in de bosschen 

van het gebergte aangetroffen. Hij is zeer schuw, 

leeft in den regel in een-wijverij, en de haan neemt 

gezamenlijk met het wijfje de taak op zich, de 

jongen op te voeden en te voeren. De inlanders 

vangen het wilde hoen in strikken, die zij langs de 

of 

vogels zelve maken door, gelijk de meeste dieren, 

boschkanten op de paden leggen, welke deze 

altijd langs eene en dezelfde lijn te loopen. Het hoen 

wordt reeds in de oudste geschiedkundige boeken 

als huisdier vermeld. Het is in dezen staat veelvuldie 

ontaard, zooals blijkt uit het verschil in kleur, 

geaardheid der vederen, grootte enz, die men 

bij deze dieren opmerkt. Wat de gestalte der 

tamme hoenderen betreft, zoo zijn de zoogenaamde 

Cochinchina-hoenderen vooral merkwaardig door de 

buitengewone ontwikkeling der spieren van hunne 

laten 

doorzakken dan de overige hoenderen, waardoor Zij 

pooten, en omdat zij de pooten minder 

veel grooter schijnen dan zij eigenlijk zijn. Men 

verminkt ook deze vogels, waardoor zij spoedie en 

bijzonder vet worden, en _zoodanige hanen worden 

Het 

neemt onder het pluimgedierte, ten 

kapoenen”, de hennen »poulardes” genoemd. 

tamme hoen 

opzigte der nuttieheid voor den mensch, den eersten 



rang in, vooral door dat de hennen, den ruitijd 

uitgezonderd, ook zonder toedoen van den haan, 

veelal een groot gedeelte van het jaar leggen, hetzij 

dagelijks, hetzij om de twee of drie dagen, een ei. 

De broedtijd duurt 21 dagen. Het is alom bekend, 

dat men de eijeren ook kunstmatig door warmte 

kan uitbroeden, en dat dit in Egypte, in opzettelijk 

hiervoor vervaardigde ovens, op eene groote schaal 

geschiedt. Men vervaardigt thans ook zoodanige, 

ofschoon kleinere toestellen voor den handel, en 

beziet die niet slechts tot het uitbroeden van de 

eijeren van kippen, maar ook van die van water, 

Men zelfs 

eijeren uitbroeden in een bakje met zand gevuld, 

moeras en andere vogels, kan enkele 

hetgeen van onderen door een eenvoudig lampje 

verwarmd wordt. Een haan is toereikende voor 

een twaalftal hennen. Hij beschermt deze met de 

grootste zorg en moed, en levert bloedige gevechten 

aan andere hanen, die zich in den kring van zijnen 

harem vertoonen. Deze strijdust heeft aanleiding 

gegeven tot de zoogenaamde hanengevechten, die in 

China, Oost-Indië en Engeland in smaak zijn, en 

wier moorddadigheid men tracht te verhoogen, door 

de sporen der hanen met puntige ijzeren bekleedsels 

de te wapenen. — Men heeft op Sunda-eilanden 

eene andere wilde soort, Gallus varius of »furcatus’” 

genoemd. Zij is een weinig grooter en fraaijer van 

kleur dan de bankiva, en heeft slechts eene lel aan 

de keel, die echter zeer groot is en met fraaije 

roode, blaauwe en gele tinten prijkt. De hals en 

de groote boven-dekvederen van den staart zijn 

donker _paarsachtig groen met metaalglans; de 

kleine dekvederen hebben bleekgele zoomen en de 

schoudervederen zijn hooggeel; terwijl de onderdeelen 

van den vogel geheel zwart zijn. Deze soort komt 

zelden in het gebergte, en houdt zich bij voorkeur 

in de riet doornen en heesters bedekte vlakten op. 

Zij voedt zich met granen en andere zaden, en 

De _ruitijd 

Buiten 

verslindt ook gretig de sprinkhanen. 

valt in de maanden December en Januari. 

dezen tijd laat de haan, op eenen struik zittende, 

’s morgens en ’s avonds, zijn gekraai hooren. Men 

heeft ook bastaarden van deze soort en de gewone 

of 

werden zelfs, 

wilde tamme _hoenderen, en deze bastaarden 

onder den naam van »Gallus aeneus”, 

als eene eigene soort aangevoerd. — Op de gebergten 

Voor-Indië leeft Gallus 

genoemd, die van alle overigen afwijkt door hare in S ij 

van eene soort, Sonneratiù 

hoornplaatjes _uitloopende halsvederen, die des te 

meer in het oog loopen, doordien elk dezer plaatjes 

van eene gele vlek voorzien is. 

Het vasteland Indië tot Chima, 

Java brengen eene reeks van hoenderen voort, die 

van Sumatra en 

in het algemeen de gestalte der eigenlijke hoenderen 

hebben, maar van deze afwijken door het gebrek 

van vleezige aanhangsels op den kop eu de keel, 

ofschoon de huid van de zijden van den kop 

een groot naakt veld vormt, en doordien de 

boven-dekvederen van den staart niet verlengd zijn. 

Men kan deze vogels FAZANT-HOENDEREN, GALLOPHASIS, 

noemen. 

zeldzaamste soorten 

Diardii. 

en 

Eene der van dit geslacht 

is Gallophasis Zij wordt in Cochinchina 

aangetroffen, evenaart onze tamme hoenderen 

nagenoeg in grootte. Haar kop is van boven met 

een _pluimpje versierd. Bij den haan zij de kop 

en staart zwart; de hals, borst, vleugels en mantel 

donker ascheraauw, met buitengewoon fijne witachtige 

| dwarslijnen, maar de vleugels zijn van breedere, 

zwarte _ dwarsbanden voorzien: de middelrug is 

roodgeel; de boven-dekvederen van den staart zijn 

metaalglanzig donkerblaauw, met breede zoomen in 

het purperkleurige. De hen heeft daarentegen zeer 

eenvoudige bruine tinten. 

Het Fazanthoen van Diard. Gallophasis Diarduú. 

Op Borneo en Sumatra heeft men eene soort, 

Gallophasis Vieillotii genoemd, die in grootte onze 

zwaarste hoenderen evenaart. Haar bovenkop is met 

restopstaande pluim versierd. De hoofdkleur 

het 

intusschen op het midden van den rug door glanzig 

eene 

van vederkleed is een zwartblaauw, hetgeen 

vuurrood en op de borst door bruinrood afgebroken 

wordt, terwijl het middelpaar staartpennen ros is. 

De hen heeft geene pluim en is van boven bruin, 

van onderen wit met bruine vlekken. Im Nepaul 

wordt de plaats van deze soort vervangen door 

Gallophasis ignitus of „Macartneyi”’, die de borst 

zwartblaauw, in plaats van bruinrood, heeft, wier 

zijden witte overlangsche vlekken vertoonen, en wier 

twee paar middelste staartpennen wit zijn. Het wijfje 

gelijkt op dat der voorgaande soort. 

De overige soorten hebben, in plaats van eene 



pluim op den bovenkop, het achterhoofd versierd 

met eene gewone, uit eenigzins verlengde vederen 

gevormde kuif. Hiertoe behoort Gallophasis leucomelanus, 

van Nepaul, die de bovendeelen zwartblaauw en de 

onderdeelen grijs heeft, terwijl ‘de stuitvederen van 

witte zoomen voorzien zijn. 

De FAZANTEN, PHASIANUS, zijn voornamelijk door 

meer min of hunnen buitengewoon trapsgewijze 

verlengden, gelijkmatig gekromden, dakvormigen en 

puntig uitloopenden staart gekenmerkt. Zij naderen 

overigens de andere hoenderen door hun maaksel; 

maar hun staart is uit 18 pennen zamengesteld, 

terwijl er bij de overige hoenderen slechts 14 aan wezig 

zijn, en zij hebben geene kam op het voorhoofd, 

lellen 

wangen dikwijls naakt zijn. 

en zeer zelden aan de keel, ofschoon hunne 

De prachtigste van alle soorten is de goud/akensche 

Fazant, Phasianus pictus. Hij is afkomstig uit de hooge 

gebergten der binnenlanden van China, wordt echter 

als pronkvogel in ons werelddeel, im China en Japan, 

in den tammen staat aangetroffen. Den Grieken 

en Romeinen schijnt hij slechts of grootendeels door 

verhalen en beschrijvingen bekend geweest te zijn: 

want hij was blijkbaar de vogel, dien zij Phoenix” 

wegens de aangehaalde reden, 

heeft tot 

verhalen. De goudlakensche fazant is voornamelijk 

noemden, en die, 

aanleiding gegeven allerlei fabelachtige 

gekenmerkt door zijnen grooten. oranjerooden. met 

zwarte dwarsstrepen versierden halskraag. De mantel 

is donker metaalglanzig groen, de overige deelen van 

den rug en de kuif zijn fraai geel, de onderdeelen 

van den vogel vuurrood. — Men heeft sedert jaren 

in onzen dierentuin eene soort, die, ofschoon in 

vele opzigten op den gewonen goudlakenschen fazant 

gelijkende, echter in verscheidene punten standvastie, 

en van de geboorte af, daarvan afwijkt. De nog met 

dons bekleede jongen zijn geheel donker rosbruin, 

en slechts op de keel en het hoofd ontwaart men lichte 

tinten. Daarentegen verkrijgt deze vogel reeds met 

het eerste vederkleed de donkerbruine keel, waardoor 

hij zich dadelijk van den gewonen goudlakenschen 

fazant onderscheidt. Hij heeft bovendien eenen korteren 

staart; de middelste staartpennen zijn schuins gestreept, 

in plaats van met vlekken als gemarmerd, en ook 

de overige tinten bieden allerlei min of meer in het oor 

vallende wijzigingen aan. Deze donkere goudlakensche 

Fazant, Phasianus pictus obscurus, komt waarschijnlijk 

van Cochinchina of Siam, terwijl het steeds de gewone 

soudlakensche fazant is, die van de overige streken 

van China en van Japan tot ons gebragt wordt. 

De zilrerlakensche Fazant, Phasianus nyelhemerus, als 

siervogel algemeener verbreid dan de goudlakensche, 

omdat hij harder van aard is en derhalve gemakkelijker 

gekweekt en onderhouden kan worden, behoort mede 

in China te huis. De naakte huid der wangen is bij 

deze soort zeer uitgebreid, en loopt, aan weêrszijde 

der onderkaak, in een plat lelletje uit De haan is 

fraai wit met zeer fijne zwarte dwarslijnen; maar de 

kuif en de onderzijde van den vogel zijn donkerzwart. — 

den 

zilverlakenschen fazant nadert, is de buitengewoon 

Eene andere soort, die door haren vorm 

zeldzame Phasianns Amherstiae. van Oostelijk Tibet. 

Hij heeft, gelijk de goudlakensche fazant, een grooten 

halskraag, maar deze is zuiver wit. Borst en buik 

zijn eveneens wit; de rug en de boven-dekvederen 

van den staart wit met zwarte dwarsstrepen en 

roode vlekken; de kop, hals en mantel zwarteroen, 

en de kuif is roodachtig. 

Onze gewone Fazant, Phasianns Colchieus, komt in 

het wild in de streken grenzende aan den Kaukasus 

Men treft hem aldaar 

voornamelijk op de met gras en riet bedekte oevers 

en de Kaspische zee voor. 

der rivieren en meren aan. Hij leeft, gelijk de overige 

soorten, in veelwijverij, en elk wijfje legt telkens 

10 tot 15 grijsachtige eijeren. Zijn voedsel bestaat 

in granen en andere zaden, in beziën, insekten, wormen 

en slakken. De fazant, die door zijne fraaije kleuren 

en lekker vleesch de aandacht van den mensch 

overal tot zich trekt, werd reeds in de vroegste tijden 

in Griekenland ingevoerd, en van daar allengs over 

het grootste gedeelte van Europa verspreid, waar hij 

thans, in verscheidene streken, in den wilden of half 

wilden staat aangetroffen wordt. De fasant werd 

ook in Nederland vroegtijdig ingevoerd en in met 

hout begroeide streken in eenige deelen van ons land 

verplant. Hij teelt ook in het wild voort; daar er 

echter uit gebrek aan voedsel, vooral bij hooge sneeuw, 

dit te 

voorkomen en het jagtveld steeds genoegzaam met 

dikwijls velen omkomen, moet men, om 

deze wildsoort bevolkt te houden, tegen den winter, 

zeker getal hennen en hanen opvangen en deze 

tot in Maart op zolders of in hokken houden, als 

wanneer zij wederom uitgezet kunnen worden. 

Intusschen verlaten deze half wilde fasanten somtijds 

vrijwillig de bosschen, waarin zij uitgebroed en 

opgegroeid zijn, gaan zich zelfstandig vestigen, leven 

het geheele jaar door volkomen in den wilden staat, 

telen voort, vermenigvuldigen, en vormen koloniën, 

die zonder hulp van den mensch bestaan. Er zijn 

intusschen voorbeelden, dat dergelijke koloniën, zonder 

oorzaak, plotseling verhuizen en 

Men heeft 

bastaarden van den 

eenige _blijkbare 

spoorloos verdwijnen. ook, ofschoon 

onvruchtbare, fazant en andere 

vogels aangetroffen of verkregen: b. v. in den wilden 

staat den bastaard van den fazanthaan en de korhen, 

in de gevangenschap bastaarden van ouzen fazant met 

den goud- en zilverlakenschen fazant en met gewone 

hoenderen, gelijk ook beide laatstgenoemde soorten 

van fazanten somtijds bastaarden voortbrengen met 

Men andere 

uitheemsche soorten die zich door hare gestalte meer 

de hoenderen. — heeft verscheidene 

in het bijzonder aan den gewonen fazant aansluiten. 

Eene der meest bekende van deze is de Ringfasant. 

Phasianus Chima en torquatus, van Formosa. Hij 
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heeft de grootte en gestalte van den gewonen fazant, 

maar de kleuren van zijn vederkleed bieden allerlei 

afwijkingen aan, en hij is voornamelijk gekenmerkt door 

den witten breeden ring, waarmede zijn hals versierd 

is. Deze soort wordt, gelijk de zilver- en goudlakensche 

fazant, veel als siervogel gehouden, en biedt in den 

tunmen staat somtijds allerlei wijzingen in de kleuren 

van zijn vederkleed aan. — Aan de oostelijke oevers 

van het Aral-meer heeft men eene soort, Plasianus 

Mongotlieus, met eenen witten halsband gelijk de 

riugfazant, maar zijne vleugels zijn grootendeels wit, 

en de kleuren van de overige deelen van het vederkleed 

doen min of meer aan die van den gewonen fazant 

denken. — In Japan heeft men twee soorten van 

wikd. De fazanten in het eene, Phasianns versicolor, 

GAN 
AINANS 

heeft de grootte en gestalte van onzen gewonen 

fazant, met wien zij ook in den tammen staat 

bastaarden _voortbrenet. De hoofdkleuren van het 

wijfje zijn verschillende tinten van bruin. — De 

tweede soort, Phasianus Soemmeringii, is ceniegzins 

kleiner dan onze fazant, maar haar staart is veel 

langer en de hoofdkleur van het mannetje is een 

purperachtig bruinrood. — Eene der zeldzaamste 

soorten is Phasianus veneratus of »Reevesii’”’, van de 

hooge gebergten van China. Zij heeft de grootte van 

den gewonen fazant, maar haar staart is dubbel zoo 

lane. Op de bovendeelen zijn de vederen egoudachtie 

okergeel met zwarte zoomen, op de onderdeelen wit 

met breede, bruinroode purperachtig zoomen en 

zwarte, in het midden opene. pijlvormige vlekken. 

5 R \ AKE 
MANS DE 
En LL en \ 

Ee 

Phasianus veneralus. 

In Nepaul leven soorten, PUCRASIA genoemd, die 

alle deelen van den kop met vederen bedekt hebben, 

en wier wiggevormige staart niet langer is dan de 

vleugels. 

voorzien, die bij het mannetje lang, bij het wijfje 

kort is. 

grijs en bruin. 

De hoofdkleuren van het vederkleed zijn 

Deze vogels hebben ongeveer de 

grootte van onzen gewonen fazant. De gewone soort 

wordt Puerasia macrolopha genoemd. 

In Nepaul heeft men eene soort, het Pluimhoen, 

Lophophorus úmpeyanus of »refulgens”, die in vele 

opzigten van de overige hoenderen afwijkt. De haan 

is de prachtigste van alle hoendervogels en bovendien 

De bovenkop is van eene puntige kuif 

gekenmerkt door eene geheel eigenaardige pluim, 

terwijl het wijfje zeer eenvoudig gekleurd, dat is 

te zeeeen bruin is met zwarte vlekken en geene 

pluim heeft. Deze vogel heeft de grootte van eenen 

zwaren haan, maar hij is lager op de pooten. De 

pluim bestaat uit vederen, die slechts aan haar 

einde van eene kleine, eironde vlag voorzien zijn. 

De kop en hals van het mannetje zijn gedeeltelijk 

gouderoen, en de achterhals is koperrood met 

paarsen goudglans. De mantel is geelgroen, met 

mateouden weêrschijn, de middelrug zilverwit. De 

achterrug en de vleugels zijn prachtig metaalglanzig 

blaauw en de staartpennen ros. 
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Het pluimhoen. Lophophorus mmpeyanus, 

DAE PATRAS EOEINDDIEIRSEIN: 

Onze patrijs en kwartel kunnen beschouwd worden 

als de grondvorm van deze familie. Intusschen bieden 

deze vogels onderling allerlei afwijkingen aan. 

Sommigen bereiken de erootte van eenen zwaren 

haan; anderen zijn kleiner dan een leeuwerik. Hunne 

gestalte is ineengedrongen; zij hebben korte en 

afgeronde vleugels; eenen veelal korten staart, dien 

zij hangende dragen; middelmatige en 

grootendeels naakte voetwortels, die van voren met 

eene rij schilden bedekt, en bij de mannetjes van 

sommige soorten met een of zelfs twee sporen zijn 

gewapend; eenen hooggeplaatsten achterteen, die zelfs 

bij sommige soorten geheel ontbreekt; eenen stevigen, 

korten, eenigzins gewelfidlen bek, met zijdelingsche, 

door een schubachtie vlies overdekte neusgaten, en 

eenen met vederen bekleeden, slechts somtijds aan 

den oogkring vaakten, kop. 

Het voedsel dezer vogels bestaat voornamelijk wit 

granen en andere zaden: maar zij eten ook wormen, 

insekten, beziën of spruiten van planten, en sommigen 

zelfs de bollen van planten. Zij worden in de heete 

en gematigde luchtstreken aangetroffen, zijn echter 

veel talrijker in de Oude dan in de Nieuwe Wereld. 

De EIGENLIJKE PATRIJZEN, PERDRIX, hebben eenen 

korten en afgeronden staart, die uit 14 tot 16 pennen 

zamengesteld is, en naakte voetwortels. Zij leven in 

geheel of 

een-wijverij, en worden in Europa, Afrika en Azië 

aangetroffen. 

Bij sommige soorten ontbreekt de spoor aan de 

voetwortels of wordt door een knobbeltje vervangen. — 

Hiertoe behoort onze gewone Patrijs, Perdriv cinerea, 

die zeer kennelijk is aan zijne fijne teekening en de 

kastanjebruine, hoefijzervormige vlek, die de borst 

der mannetjes en zeer oude wijfjes versiert. De 

knobbel van den voetwortel ontbreekt. Onze patrijs 

wordt in het geheele gematigde en warme Europa, 

tot in het 

aangetroffen. Hij is een standvogel, die echter somtijds 

warme Siberië, Klein-Azië en Perzië 

in het koude jaargetijde en bij gebrek aan voedsel 

troepsgewijze in het rond zwerft. De patrijzen vliegen 

schielijk, met veel gedruisch en regt uit, en loopen 

met groote snelheid. Zij maken slechts dan twee 

broedsels, wanneer het eerste vernield is. De 12 

tot 14, of somtijds nog meer, witachtig groenerijze 

eieren worden in eene met eenige erashalmen bedekte 

holte van den grond gelegd. Het mannetje houdt 

wacht m de nabijheid van het nest. De jongen komen 

na > weken broedens uit, en verlaten het nest weldra. 

Men weet dat de patrijs in ons land, hetzij op het 

bouwland, de hooge weiden, de heide en de duinen 

menigvuldig voorkomt, en met de houtsnip het meest 

geliefkoosde wild voor den jager oplevert. — Bij 

de overige Europesche soorten is de voetwortel der 

mannetjes van achteren met een knobbeltje gewapend, 

hare kleur is verschillend, en de zijden van den romp 

zijn van zwarte dwarsbanden voorzien. Hiertoe behoort 
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de roode Patrijs, Perdrie rubra, die den bek en de 

pooten rood, eenen zwarten keelkraag. en den krop, 

even als de zijden van den hals, met zwarte vlekken 

bezet heeft. Deze zoogenaamde roode patrijs bewoont 

Zuidelijk Europa, en is vooral in het warmere gedeelte 

van Frankrijk menigvuldig. Men treft hem in boschjes, 

op wijnbergen en velden aan; hij nestelt in graanvelden 

en struiken; de eijeren zijn van voestkleurige stipjes 

voorzien, en hij roest op lage takken van struiken. — Bij 

den Steenpatrijs, Perdriv Graeca of »saxatilis”, ontbreken 

de zwarte vlekken achter den keelkraag; hij wordt 

in rotsachtige streken van het heete Europa tot 

Klein-Azië aangetroffen, en maakt zijn nest, hetwelk 

10 tot 20 geelerijze eijeren bevat, onder rotsblokken of 

struiken. — De Rotspatrijs, Perdrue petrosa, wijkt van 

den rooden en steenpatrijs af doordien zijn keelkraag 

kastanjebruin en van achteren door witte vlekjes 

afsebroken is. Hij is menigvuldie in Spanje en Algerië, 

komt echter ook in Griekenland, Sicilië en andere 

eilanden der Middellandsche zee voor. Zijne grijsgele 

Alle 

soorten treft men gewoonlijk in de 

eijeren zijn met groengele stipjes versierd. 

voornoemde 

diergaarden levend aan. — De Javaansche Patrijs, 

Perdrie Javanica, wijkt van onze Europesche soorten 

in kleur, stemgeluid en levenswijze af. Zijn krop 

is blaauwegrijs; de bovendeelen zijn olijfkleurig met 

zwarte _dwarsvlekken, de borst en buk donker 

roestkleurig, de kop en hals zwart, hetgeen echter 

op den bovenkop, den nek en de oorstreek door 

Men treft hem in de 

hooge, met bosch beeroeide bergachtige streken aan, 

roestkleur afgebroken wordt. 

en zijn stemgeluid zegt men zoo zwaar te zijn, dat 

het aan dat van den roerdomp doet denken. 

De patrijzen wier voetwortel bij de mannetjes, 

van achteren, met een of twee sporen gewapend 

is, noemt men Frankolijns. De gewone Frankolijn, 

Perdrie francolinus, wordt in Nepaul aangetroffen en 

bewoont ook Cyprus en Sicilië, schijnt echter op die 

eilanden, vooral op het laatstgenoemde, thans nagenoeg 

Deze 

ongezellig en houdt zich op rotsige vlakten en zelfs 

Het 

met droog gras of drooge bladeren belegde holte, aan 

geheel uitgeroeid te zijn. vogel is schuw, 

in het riet op. nest bestaat uit eene kleine, 

den voet van boomen of struiken, en het bevat 10 

tot 14 

mannetjes hebben den kop, hals en de onderdeelen 

witte, met bruin gevlekte eieren. De oude 

zwart, hetgeen echter aan de zijden van den kop 

door eene witte streep, aan de zijden van de borst 

door eironde witte vlekken afgebroken wordt. Bij 

het wijfje en de jongen is de grondkleur daarentegen 

een vaal grijsbruin. Deze soort evenaart in grootte 

onzen patrijs. — ene der fraaiste soorten, Perdrie 

Peli”, 

aanmerkelijk kleiner dan onze patrijs, en op de 

Lalhami of bewoont de Goudkust. Zij Is 

onderdeelen _ zwart. met witte, _rondachtige en 

hartvormige vlekken. — Perdrie oeulea, van Sumatra, 

van de erootte van onzen patrijs en somtijds met 

twee sporen aan de pooten, is nog fraaijer geteekend 

dan de voorgaande. De vurige roestkleur, die de 

meeste deelen inneemt, is op den krop en aan de 

zijde van den romp door zwarte dwarsbanden 

afgebroken ; de mantel en rug zijn zwart, eerstgenoemde 

met fijne, hoekige, dwarse lijnen, laatstgenoemde met 

roestkleurige vlekken; de vleugels vaal bruingrijs 

met zwarte vlekken. — Eene andere soort van 

Sumatra, Perdrie longirostris, evenaart in grootte eene 

kleine kip; de bek is grooter dan gewoonlijk, en 

de hoofdkleur van het vederkleed is geelachtig 

roestrood, hetgeen op den krop van het mannetje 

door grijs vervangen wordt. 

Men heeft op de hooge bereketenen van Midden-Azië, 

Kaukasus tot Tubet, 

Ghat-eeberste, eenige onderling zeer verwante soorten 

van den Nepaul en het 

van patrijzen, TETRAOGALLUS genoemd, die veelal 

eenen zwaren haan in grootte overtreffen en nagenoeg 

6 oude ponden wegen. Zij hebben zeer stevige pooten, 

die bij het mannetje met eene schopvormige spoor 

gewapend zijn, en eenen kleinen, ver naar boven 

geplaatsten achterteen. Men treft deze schuwe vogels 

in kleine gezelschappen van 10 tot 12 stuks aan, 

waarvan er een op eenig hooggelegen punt schildwacht 

houdt. De eijeren zijn nagenoeg zoo groot als die 

licht 

kastanjebruine vlekjes geteekend. De soort van den 

van eenen _ kalkoen, olijfkleurig en met 

Kaukasus en andere mabijgelegene bereketenen wordt 

Tetraogallus Caspius of »Caucasieus”’ genoemd. 

Eene soort van Nepaul. Zerwa zivicola, heeft korte 

en dikke, van boven met vederen, vervolgens met 

eene dubbele rij schilden bekleede voetwortels, die 

eveneens bij het mannetje met eene schopvormige 

spoor gewapend zijn. Zij overtreft onzen patrijs 

aanmerkelijk in grootte en heeft eenen langeren 

staart. De vederen der onderdeelen zijn bruinrood. 

met witte zoomen; de bovendeelen met den kop en 

hals zijn van fijne zwarte en rosachtig witte golflijnen 

voorzien. 

Bij eenige Oost-Indische soorten, ITHAGENES 

genoemd, met 2 of zelfs 5 kegelvormige sporen aan 

elken voetwortel, is de staart langer dan gewoonlijk, 

of in andere woorden, nagenoeg even lang als de 

romp. — Eene dezer, /(hagenes ernenta, doet In grootte 

en voorkomen aan onze kippen denken. Hare pooten 

Het 

mannetje is zeer fraai en geheel eigenaardig gekleurd. 

zijn roed, en de vederen smal en puntig. 

Zijne bovendeelen zijn grijs, met smalle, witte, door 

zwart omzoomde, overlangsche vlekken; aan den krop 

ontwaart men onregelmatige roode vlekken op eenen 

liehtgelen grond; de vederen van de borst en den 

buik zijn groenachtig met grijsgroene zoomen, terwijl 

het geziet, de keel, de onder-dekvederen van den 

staart en gedeeltelijk ook de bovenzijde der staartpennen 

een fraaije karmijnvoode kleur vertoonen. Het wijfje 

heeft daarentegen een eenvoudig, erootendeels bruin 

kleed. — Eene andere soort van Cevlom, ZlAagenes 



bicalcarata, evenaart onzen patrijs in grootte: de rug, 

vleugels en staart zijn roodbruin, met fijne golvende 

zwarte dwarslijnen; de kop, hals en de onderdeelen 

zijn zwart met witte, overlangsche vlekken. 

Men heeft op Sumatra, Borneo en Malakka twee 

soorten van patrijzen, CRYPTONYX of »Rollulus” 

genoemd. die vooral gekenmerkt zijn doordien haar 

achterteen van nagel ontbloot is. Zij hebben eenen 

zeer korten staart, tamelijk lange pooten en eenen 

stevigen, sterk gewelfden bek, In grootte houden zij 

het midden tusschen onzen patrijs en den kwartel. 

Bij eene soort, Cryptonye Dussumieri, is het mannetje 

zwart, het wijfje bruin van kleur. — De andere, 

Cryptonyx eristatus of peoronatus”, is daarentegen fraai 

geteekend, aan het voorhoofd van een bundeltje 

aanmerkelijk verlengde haarvedertjes voorzien, terwijl 

men bovendien aan het achterhoofd van het oude 

mannetje eene groote, uit lange vederen met losse 

draden gevormde kuif waarneemt. Het vederkleed 

van het mannetje is donker groenblaauw, met 

roestbrume vleugels en eene witte vlek op de kruin; 

het wijfje is tamelijk helder groen van kleur. 

Cryplonye eristalus. 

De AMERIKAANSCHE PATRIJZEN. COLINUS, ook 

’Ortyx” en »Odontophorus” genoemd, hebben den 

staart slechts uit 12 pennen zamengesteld, en eenen 

korten, dikken bek, die aan de zijranden der onderkaak 

van 2 of meer, dikwerf zeer flaauwe inkervingen 

voorzien is. De voetwortels zijn een weinig langer 

dan gewoonlijk, en zonder sporen. De vleugels zijn 

kort; de staart is mede bij velen kort, bij sommigen 

echter bereikt hij de lengte van den romp. Bij vele 

soorten is de bovenkop van eene kf, en het 

vederkleed van fraaije kleuren voorzien. Velen houden 

zieh im het hout op, alwaar zij ook roesten, en loopen 

behendig over boomtakken; anderen treft men in 

velden en andere vlakke streken aan. Zij leggen witte 

eijeren en het vleesch is voortreffelijk. 

De gewone soort, Coliuus Pirgintanus, overtreft onzen 

kwartel aanmerkelijk in grootte; haar staart is kort, 

en de kuif ontbreekt. De met zwart omzoomde keel 

is bij het mannetje wit, bij het wijfje geelbruin. 

Deze vogel wordt in de Vereenigde Staten van 

Noord-Amerika aangetroffen, en is aldaar bij elkeen 

onder den naam van patrijs of kwartel bekend. Hij 

voedt zich met zaden, granen, beziën, insekten en 

wormen; houdt zich gaarne in de nabijheid der 

woningen op; leeft in eenwijverij, in het najaar gezellig 

in vlugten van somtijds 30 stuks; verhuist niet: 

roest op takken; plaatst zijn groot, bolvormig nest, 

met eenen zijdelingschen ingang, van gras en bladeren, 

op den grond en legt daarin 15 tot 24 witte eijeren. 

die, onder kippen gelegd, eerst na vier weken broedens 

uitkomen. — Colinus Sonninii, van het heete Amerika, is 

eene eenigzins kleinere soort met eene bruine, puntige 

kuif. Men treft haar langs de boschkanten aan. — 

De nagenoeg geheel met bruin en ros geteekende 

Colinus Guyanensis heeft nagenoeg de grootte van onzen 

patrijs, en is over Surimame en Brazilië verspreid. 

Hij houdt zich in bosschen op, heeft eene heldere, 

uit 3 of 4 toonen bestaande stem, nestelt op den 

grond en leet 10 tot 15 witte eijeren. — Eene der 

fraaiste soorten, Colinus Massena, van Mexico, met 

eenen zeer korten staart, en kleiner dan een patrijs, 

heeft eene zeer breede, hangende, rosse kuif; haar 

kop is overigens geheel eigenaardig wit en zwart 

geteekend. — Colinus Californieus, die thans zeer 

menievuldie im de dierentuinen is en in den tammen 

staat broedt, heeft den staart nagenoeg even lang 

als de vleugels, en op de kruin eene kuif, gevormd 

van een bundel, naar voren omgekrulde en naar het 

einde toe breed uitloopende vederen. — Eene der 

grootste soorten, Colinus macrourus, van Mexico 

afkomstig, bereikt nagenoeg de grootte van eene kip; 

haar staart evenaart de vleugels in lengte, en zij 

heeft eene kleine kuif van breede vederen. Zij leeft 

in het bosch en men treft haar veelal op boomen 

zittende aan. 

De KWARTELS, COTURNIX, stemmen in hunne 

gestalte met de patrijzen overeen, maar zij zijn 

veel kleiner, hun staart is slechts uit 12 pennen 

zamengesteld, en zij leven gewoonlijk in veelwijverij. 

Zij worden slechts in de Oude Wereld aangetroffen. — 

De gewone Kwartel, Coturnie vulgaris, komt, met zeer 

geringe afwijkingen, ook in Afrika en in Azië tot 

Japan voor. In het gematigde Europa vertoeft hij 

slechts van Mei tot Augustus, en hij verhuist, ondanks 

het een logge vogel is, over de Middellandsche 

zee, naar Noord-Afrika. Men treft hem veel op 

bouwlanden aan; hij vliegt laag bij den grond en 

houdt zieh over dag schuil, ofschoon hij zijne 

tegenwoordigheid door zijn eigenaardige stemgeluid 

leveren _elkaàr hevige verraadt. De mannetjes 

gevechten. De eijeren, 8 tot 14 in getal, worden 

in eene met gras belegde holte van den grond 

geleed, en door het wijfje in 418 tot 20 dagen 



uitgebroed; zij zijn licht bruingeel olijfkleurig met 

zwartbruine vlekken. — Bij den kleinen Co/urnir 

Sinensis, die van Zuid-Oostelijk Azië tot Australië 

verspreid is, vertoont het mannetje eene zeer in 

het oog vallende teekening: de hoofdkleur is een 

maar de buik is rosbruin fraai grijsblaauw, en 

met zwart en wit omzoomd. Op Java treft men 

deze soort, paarsgewijze, vooral op de eenige duizend 

voet hoog gelegene weilanden aan; zij voedt zich 

veel met sprinkhanen en witte mieren, en wordt 

zelve dikwijls een buit van slangen en roofvogels. 

Een het 

TRAPKWARTELTJE, PEDIONOMUS TORQUATUS. Zij heeft 

merkwaardige en zeldzame soort is 

de voetwortels langer dan gewoonlijk en van achteren 

gelijk van voren met eene rij schilden bedekt; het 

ondergedeelte der scheenen is naakt, de achterteen is 

hoog geplaatst, de vleugels en vooral de staart zijn 

zeer kort. Deze kleine vogel bewoont de grasvlakten 

van het gematigde Australië, die hij echter in het 

gure jaargetijde verlaat. Hij loopt zeer behendig, 

vlieet daarentegen ongaarne, De stem doet aan het 

holle geluid van den Nieuw-Hollandschen casuaris 

denken. De witachtige eijeren zijn van bruine en 

roodachtig grijze vlekjes voorzien. 

De 

genoemd, zijn gekenmerkt door het ontbreken van den 

SNIPKWARTELS, TURNIX, ook »Hemipodius” 

achterteen. Velen zijn kleiner dan onze kwartel, en 

het schijnt dat de mannetjes steeds aanmerkelijk 

kleiner zijn dan de wijfjes. Zij worden in Australië, 

het heete Azië en Afrika, en eenige zuidelijke streken 

van Europa aangetroffen; houden zich op grasvlakten 

of rotsachtige, met struiken en gras begroeide 

streken op: vliegen schielijk, maar laag bij den 

grond en slechts tot op korte afstanden; nestelen 
// op den gerond, en leggen 4, eenigzins peervormige 

eijeren. — De soort van ons werelddeel, Zwruir 

Gibraltarica, ook »Andalusica” en »tachydromus” 

genoemd, wordt in Zuidelijk Andaluzië, aan de zuidkust 

van Sicilië en in Algerië waargenomen. Zij evenaart 

onzen kwartel in grootte. Zij is moeijelijk te schieten, 

daar zij zich veelal in het hooge gras schuil houdt. — 

De 

haren strijdlust, aan de Javanen hetzelfde vermaak 

Zij leeft 

eenzaam, veelal op bebouwde landen, en voedt zich 

beroemdste soort is Puruiv pugnar, die, door 

oplevert als de bekende hanengevechten. 

van krekels, de maskers van insekten en andere voor 

den landbouw schadelijke insekten. — Eene zeer 

kleine soort van Senegambië, Zuruiw Meiffreni, is 

op de onderdeelen en de vleugels wit, en vooral 

merkwaardig doordien hare scheenen, even als bij 

den trapkwartel, van onderen maakt zijn. 

DE RUIGPOOT-HOENDEREN. 

TE TERSATOINEENS: 

Deze klemme famile bevat de hoendervogels wier 

voetwortels en veelal ook de teenen geheel of 

grootendeels met vederen bedekt zijn. De vederen 

van het voorhoofd strekken zich tot over de neusgaten 

uit. Zij hebben eenen tamelijk stevigen en gekromden 

snavel, en worden in Noord-Amerika, Europa, Afrika 

en het vasteland van Azië aangetroffen. Zij vormen 

drie geslachten. 

De 

cén vlak liegende, teenen, wier zijranden met 

KORHOENDEREN, TETRAO, hebben vier naakte, 

in Q 

smalle en puntige schubjes, gelijk franjes, bezet zijn. 

De 

naakt. 

voetwortels 

het 

roode plek. Zij hebben afgeronde vleugels en eenen 

zijn somtijds aan hunne onderhelft 

bij ontwaart men eene naakte. Oog 

grooten staart. eo) ) Deze vogels bewonen de koude en 

gematigde streken van het noordelijk halfrond. Zij 
verhuizen niet, vliegen met veel gedruisch, houden 

zich gaarne in met bosch of kreupelhout begroeide 

streken op, leven in veelwijverij, en voeden zich 

voornamelijk met boomknoppen en beziën. 

De 

Tetrao urogallus ; hij wordt in het gematigde Europa tot 

grootste van alle soorten is de duerhaan, 

Scandinavië aangetroffen, ontbreekt echter in ons 

land, en is in Groot-Brittannië, na er geheel uitgeroeid 

te zijn, op nieuw ingevoerd. Het is een standvogel, 

die zich in bosschen, en wel in de sparrebosscheu 

van bergachtige streken, ophoudt. Het mannetje 

bereikt ongeveer 3 voet lengte, en is zwart met 

blaauwen metaalglans op den hals, en met bruine 

vleugels. Het wijfje is kleiner en met bruin en 

roestkleur geteekend. Door zijne grootte en zijn 

lekker vleesch, neemt hij, in ons werelddeel, met den 

srooten trap, den eersten rang onder het pluimwild in. 

Ofschoon hij schielijk loopt, houdt hij zich meestal 

op boomen op. Zijn voedsel bestaat voornamelijk 

uit de knoppen en bladen van sparreboomen en uit 

beziën. Gedurende den paartijd laat het mannetje, in 

den nanacht, meestal op eenen boomtak, met hangende 

vleugels en den staart uitgebreid, een sissend en 

geluid hooren, voor het zich den smakkend op 

grond bij de hennen begeeft. Het wijfje legt hare 

7 tot 10 grijsgele, met bruine vlekjes bedekte eijeren 

in eene in den grond gekrabde en door kruiden en 

struiken verborgene uitholling. Men treft in sommige 

streken, vooral in Scandinavië, somtijds kleine hanen 

met eenen in het midden uitgesneden staart aan, 

en houdt deze voor bastaarden van de auerhen en 

den koraan. — Im Kamschatka en op de bergen 

heeft met 

verwante soort, Zetrao urogalloides. 

van Siberië men eene den auerbman 

Haar staart is 

langer, de overige deelen zijn daarentegen kleiner, 

vertoonen witte vlekken. — De 

het 

en de bovendeelen 

tweede eroote soort van ons werelddeel is 
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Korhoen, Tetrao tetriv. Het bereikt intusschen slechts 

2 voet lengte; het mannetje is zwartblaauw van 

kleur en van alle overige soorten afwijkend door 

zijnen liervormigen staart. Het korhoen wordt in de 

meeste streken van Europa en in Azië tot in het 

gematigde Siberië aangetroffen. Im ons land komt 

het slechts in de hooge met berkenstruiken begroeide 

heidevelden van Drenthe en eenige naburige streken 

voor: het bewoont veelal bosschen, en heeft in zijne 

Tetlrao 

Tetrao phastanellus, uit diezelfde streken, heeft in 

het algemeen overeenkomst met voornoernde soort, 

maar zij is kleiner, en slechts de beide middelste 

staartpennen zijn verlengd en versmald. — Zetrao 

cupido, eveneens uit Noord-Amerika, is zeer kennelijk 

aan eene vleugelvormige pluim, die men aan weêrszijde 

van den hals ontwaart, en waaronder, bij de mannetjes, 

eene naakte huidplek is, die tot de grootte van een 

citroen kan worden opgeblazen. Zij heeft de grootte 

eener kip, en bewoont drooge, met struiken begroeide 

streken. — De kleinere Tetrao Canadensis is zwartachtie 

van kleur en houdt zich in het koude Noord-Amerika 

op. — Men heeft in de Mantschoe-landen eene soort, 

Tetrao falcipennis, die met die van Canada in het 

aleemeen veel overeenkomst heeft, maar daarvan en 

van alle overige soorten op zeer eigenaardige wijze 

afwijkt door hare zeer versmalde en derhalve 

sikkelvormige slagpennen. 

Bij sommige soorten is de onderhelft van den 

voetwortel naakt. Eene dezer, Telrao bonasia, bewoont 

levenswijze veel overeenkomst met den auerbaan. — 

Telrao 

Zij moet intusschen in grootte voor 

De erootste soort van Noord-Amerika is 

urophasianus. 

den auerhaan onderdoen. Zij is vooral met grijs en 

bruin geteekend, en onderscheidt zich van alle overige 

soorten door haren sterk wiggevormigen staart, die 

Men 

met hoog gras begroeide 

uit smalle en puntige pennen zamengesteld is. 

treft 

streken aan. 

haar op opene, 

urophasianus. 

het koude en gematigde Europa en het grootste 

gedeelte van Siberië. Zij is een weinig kleiner dan 

eene kip en heeft eene zwarte keel. — De andere 

soort, Telrao umbellus, is een weinie grooter en heeft 

een bundel zwarte vederen aan weèrszijde van den 

hals. Zij houdt zich in bosschen, vooral in rotsige 

streken van Noord-Amerika op. 

De _ SNEEUW-HOENDERS hebben de grootste 

overeenkomst met de _korhoenders, maar hun 

achterteen is kort, en hunne pooten zijn geheel tot 

aan de nagels met vederen bekleed. In den zomer 

vallen echter de vederen der teenen veelal uit, en 

hunne breede, schopvormige nagels slijten allengs, 

Men treft 

in de koude streken of op de hooge bergen der 

door het krabben in den erond, af. hen 

gematigde streken van het noordelijk halfrond aan. — 

De gewone soort, de Parmigan, Tetlrao lagopus, 

wordt in het koude Noord-Amerika met Groenland en 

IJsland, het noordelijk Groot-Britannië, Scandinavië 

en Siberië aangetroffen; zij bewoont ook de hooge 
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gebergten van Middel-Europa tot Perzië, en schijnt. 

naar gelang dezer verschillende streken. geene of 

In 

vederkleed 

slechts zeer geringe afwijkingen aan te bieden. 

grootte evenaart zij een patrijs. Haar 

is in den winter wit, maar de staartpennen en eene 

streep langs de teugels zijn zwart. In den zomer zijn 

alleen de vleugels geheel wit, de overige deelen 

grootendeels bruin of geelachtig, met zwarte vlekken 

of _dwarsstreepjes. Deze vogels voeden zich met 

de beziën en de knoppen van kruiden. De ecijeren, 

twaalf im getale, zijn op eenen geelachtigen grond 

met groote, zwarte vlekken bedekt. — De tweede 

soort. het groote Sneemchoen, Tetrao albus, onderscheidt 

zich van den ptarmigan, door dat zij een weinig 

heeft, 

doordien haar zomerkleed eene roodbruine grondkleur 

Zij Finland | 

aangetroffen, komt echter niet in hooge gebergten. — 

grooter is, geene zwarte teugelstreep en 

vertoont. wordt in Scandinavië en 

In Schotland wordt haar plaats vervangen door de 

zoogenaamde »Grouse”, »Tetrao Scoticus” die slechts 

daardoor afwijkt, dat haar vederkleed weinig wit 

heeft. Zij de bedekte 

berevlakten. — Gelijk van den korhaan en de auerhen, 

heeft 

hen van het groote sneeuwbhoen. 

bewoont met _heidekruid 

men ook bastaarden van den korhaan en de 

Geheel afwijkend van de kor- en sneeuwboenders 

zijn de ZANDHOENDERS, PTEROCLES. Hum gestalte en 

grootte doen aan die der duiven denken. Zij zijn 

voornamelijk gekenmerkt door hunne zeer puntige 

vleugels, hunnen wiggevormigen staart, hunne korte, 

tot aan de teenen of nagels met vederen bekleede 

pooten, hunne korte, met stevige en kromme, maar 

zeer kleine nagels gewapende teenen, en hunnen 

of 

Hun vederkleed is 

achterteen, die zeer kleimm en hooggeplaatst is. 

somtijds zelfs geheel ontbreekt. 

veelal vaal geelachtig of bruin van kleur, met zwarte 

De zandhoenders worden in de woeste en 

bedekte Afrika, 

Europa en het heete Westelijke Azië tot Nepaul 

vlekken. 

met zand streken van het heete | 

aangetroffen. Hunne vlugt is buitengewoon snel. Zij 

nestelen, gelijk alle ruigpoot-hoenders, op den grond, 

en voeden zich met de zaden, knoppen en beziën 

van kruiden. 

Men noemt »RIGENLIJKE ZANDHOENDERS)” de soorten 

De 

beide soorten van ons werelddeel bereiken de grootte 

met naakte teenen en eenen klemmen achterteen. 

eener duif, de overige soorten evenaren in dit opziet 

tortelduf. Eene 

Pterocles alchata of »setarius”, 

ongeveer eene der Europesche 

heeft het 

middelpaar staartpennen versmald en dubbel zoo lang 

soorten, 

als de overigen. De borst en de buik zijn wit, en 

het oude mannetje heeft den kop vaal roestkleurig, 

van voren en achteren met eenen zwarten zoom, 

terwijl ook de keel zwart is. Men treft deze soort 

in Andaluzië, het Zuidelijk Frankrijk en hlein-Azië 

aan. — De tweede soort van ons werelddeel, P/erocles 

arenarius. heeft den buik zwart: de borst is bij het 

mannetje bruinachtig rood, bij het wijfje wit. van 

het 

en kop 

smallen. zwarten voorzien, 

heeft 

blaauwerijs. Men treft deze soort menievuldie aan op 

eenen kraag en 

mannetje de keel zwart, en hals 

de met kruiden begroeide zandgronden van Zuidelijk 

Rusland, en enkele voorwerpen verdwalen van tijd 

tot tijd van hier naar de nabijgelegene landen, zelfs 

naar Duitschland. Zij voedt zieh vooral met de zaden 

van Astragalus, drinkt dikwijls, waarbij zij op de 

borst gaat liggen, en broedt in de maand Junij. — In 

Noord-Afrika treft men onder anderen aan Pterocles 

eruslus, wier twee middelste staartpennen verlengd 

zijn. en die eenen roodbruinen buik en eenen smallen, 

zwarten band over de borst heeft. — In Zuid-Afrika 

heeft men Pferoeles variegatus; haar vederkleed is 

bij het 

mannetje grijs, bij het wijfje geelachtig. — De soort 

roodbruin met witte vlekken, de keel 

van het vasteland van Indië, Pleroctes fasciatus, heeft 

grijsachtige dwarsbanden over de vleugels, den buik 

en de borst. 

Men noemt STEPPENHOENDERS, SYRRHAPTES, meer 

in het bijzonder eenige soorten zonder achterteen 

en wier vederen pooten tot aan de nagels met 

bekleed zijn. Het gewore Steppenhoen, Syrrhaples 

paradoxus, is vooral gekenmerkt doordien zijne twee 

eersteslagpennen. gelijk ook het middelpaar staartpennen 

in lange draden witloopen. Het heeft de grootte van 

De 

is een erijsachtig okergeel; maar de bovendeelen 

eene tortelduf. hoofdkleur van het vederkleed 

zijn zwart gevlekt, de buik is bijkans geheel zwart 

en de keel is zuiver okergeel. Deze vogel, die in de 

woestijnen van Middel-Azië thuis behoort, en, voor 

zoo ver bekend is. deze vroeger niet heeft verlaten. 

is in de jongste jaren door verhuizingen beroemd 

geworden. zoo als die bij verscheidene dieren, b. v. 

de lemming en andere muizensoorten. eekhorens, de 

pestvogels, de notenkrakers, schildpadden. padden, 

of 

sommige jaren plaats hebben, 

sprinkhanen _ enz, zelfs min meer geregeld, 

ofschoon slechts in 

en wier oorzaken blijkbaar overbevolking der soort 

en gebrek aan voedsel zijn. De cerste dezer verhuizingen 

had reeds in het jaar 1859 plaats. Er werden toen 

tegen het einde van Augustus een paar dezer vogels 

in de duimen bezuiden Zandvoort waargenomen, maar 

het gelukte eerst in October het mannetje te schieten, 

waarop zijn makker niet teruggezien werd. In den loop 

van hetzelfde jaar werden er nog > andere voorwerpen, 

te Jutland 

waargenomen. De groote verhuizing had intusschen 

weten twee in Engeland en een in 

plaats in het voorjaar van 1863 en strekte zich over 

Duitschland, Frankrijk en Groot-Brittannië, noordelijk 

tot 

den loop van dat jaar op vele plaatsen groote vlugten 

in Zweden. de Fär-eilanden uit. Men merkte im 

van deze soort op, sommigen schijnen zelfs hier en 

daar eijeren geleed te hebben, terwijl er noe in het 

voorjaar van 1864 enkele in ons land gezien en 

geschoten werden. In 41861 had eene zoodanige 



verhuizing in eene tegenovergestelde rieting plaats, 

vermits er toen, reeds in Mei, groote vlugten van 

dezen vogel in de omstreken van Peking waargenomen 

werden. — De tweede soort, Syrrhaples Tibelanus, 

bewoont de bergvlakten van Tibet. Zij heeft de 

slaepennen in het geheel niet, en de twee middelste 

staartpennen op de gewone wijze, dat is te zeggen, 

slechts eenigzins draadvormieg verlened. 

AMIN: # 
EN 

TX 

Het Tibetaansche Steppenhoen. Syrrhaptes Tibetanus. 

BOOMHOENDEREN. 

ATEC DORENS: 

Deze familie, de twee geslachten Crax en Penelope 

behelzende, is gevormd uit eene reeks van soorten, 

die allen afkomstig zijn uit Zuid- en Middel-Amerika, 

en aldaar de plaats der fazanten en eigenlijke hoenderen 

schijnen te vervangen, ofschoon zij in vele opzigten 

daarvan afwijken. De meesten evenaren of overtreffen 

eenen haan in grootte. Hunne pooten zijn stevig, de 

voetwortels en teenen naakt, eerstgenoemden van voren 

met eene rij groote schilden bekleed, laatsteenoemden 

vier in getal en in één vlak lieeende. De vleugels 

zijn tamelijk kort en afgerond: de staart, die steeds 

hangende gedragen wordt, is van eene aanmerkelijke 

lengte en breed. Bij sommigen is de bek aan zijnen 

wortel met eene weeke huid bekleed. Hun vederkleed 

Is voornamelijk met bruin of zwart en wit gekleurd. 

Zij houden zich in bosschen of struiken op, zitten 

veel op boomen, waar zij meestal ook nestelen; vliegen 

niet gaarne en slechts tot op korte afstanden, loopen 

daarentegen zeer behendig. Zij zijn rustig van aard 

en leven, na den paartijd, tot kleine troepen vereenied. 

Hun voedsel bestaat uit de knoppen van boomen of 

heesters, uit zaden, beziën en andere vruchten. Zij 

plaatsen hun eenvoudig, wit takjes en dorre bladen 

vervaardigd nest op lage, horizontale boomtakken, en 

tot 

soorten 

de eijeren, slechts 2 4 in getal, zijn meestal 

witachtig. Bij vele maakt de luchtpijp 

aanmerkelijke kronkelingen, en velen hebben een ver 

klinkend stemgeluid, terwijl zij ook, met gesloten 

bek, een fijn piepend geluid laten hooren. Hun vleesch 

is voortreffelijk van smaak. Deze vogels worden door 

de inboorlingen veel in den-getemden staat gehouden, 

en de gewone soorten zijn alles behalve zeldzaam in 

de dierentuinen. 

De pauar’s, cRAX, hebben eenen hoogen, zijdelings 

zamengedrukten bek, die tot aan zijnen wortel met 

vederen bedekt is, en bereiken eene lenete van twee 

en een halven tot drie voet. 

Bij de eigenlijke Paugrï’s is de bek hard tot aan 

zijnen wortel. Men wil dat zij veelal op den grond 

nestelen. Men noemt meer in het bijzonder Paugs, 

Crar paugi, de soort wier snavel van boven, aan 

zijnen wortel, voorzien is van eenen grooten, eironden, 

beenigen, blaauwachtigen knobbel. Overigens heeft 

deze vogel den eigenlijken bek en de pooten rood, 

het 

onder-dekvederen van den staart en de punten de 

en vederkleed zwart; maar de buik, der 

staartpennen zijn wit. De jongen zijn roodbruin, met 

zwarte dwarsvlekken. — De Mitoe, Cra mitu, heeft 

in het algemeen overeenkomst met den paugi; maar 

hij is een weinig kleiner, de bek is buitengewoon 

hooe, gewelfd en scherpkantie, en de onderbuik, 

gelijk ook de onder-dekvederen van den staart zijn 

roodbruin. — Eene andere, met den mitoe verwante 

soort, Crar tomentosa, heeft eenen veel minder hoogen 

bek. 

Andere soorten, de Hokko’s, hebben eene washuid 

aan den wortel van den bek, en op den kop eene 

uit verlengde en gekrulde vederen gevormde kuif. — 

De Hokko, 

menigvuldie Is, doet door de kleurverdeeling van het 

gewone Crar alector, die in Suriname 

vederkleed aan den Paugi denken, en zijne washuid 

is geel. — Bij Crar carunenlata, van Brazilië, die in 



grootte en kleur met den gewonen hokko overeenstemt, 

is de washuid rood, aan den bovenbek opgezwollen 

en aan weerszijde der onderkaak in eenen kleinen 

lap uitloopende. — Eene andere soort, Crar globicera, 

heeft de washuid geelen van boven in een kogelvormigen 

knobbel, van de grootte eener kers, uitloopende. — 

Bij eene soort, Crae rubra, is de hoofdkleur van het 

vederkleed roodbruin, met zwarte dwarsstrepen. 

De SCHAKOE’S, PENELOPE, hebben eenen langeren 

staart dan de paugis: zij zijn kleiner, minder stevig 

van maaksel en veelal lager op de pooten; hun bek 

is veel zwakker en kleiner, en de neusgaten zijn van 

achteren door een dik vlies overdekt. Zij zijn van 

Mexico tot op de Falkland-eilanden verspreid. 

Sommige soorten hebben de keel en wangen naakt. 

Eene der gewoonste, Penelope cristata, met eene kleine 

kuif, is bronsachtig olijfbruin, hetgeen op den kop 

De Berg-Schakoe. 

DE AR WE AGE S: 

Anner A GS: 

Men vereenigt onder dezen naam eenige soorten 

van hoendervogels uit Chili en de omliggende landen. 

Zij hebben de grootte van eene duif of leeuwerik en 

zijn laag op de pooten; de bek is klein en nagenoeg 

konisch; de neusgaten zijn door een, met vedertjes 

bekleed vlies bedekt; de vleugels zijn puntig; de 

staart is afgerond of wiegevormie, en de achterteen 

hoog geplaatst. 
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in het zwartachtige overgaat. De naakte wangen zijn 

vuileroen, en de keellappen rood. — Penelope pipile 

heeft de kuif wit en de voorhelft der vleugels met 

wit gevlekt. 

Bij de overige soorten is de geheele kop met 

vederen bedekt. Onder deze behoort Perelope motmot. 

die op de bovendeelen olijfbruin, op de onderdeelen 

graauwachtie is. 

In Guatemala heeft men eene soort, de Berg-Schakoe, 

Penelope Derbyana, ook »Oreophasianus” genoemd, die 

in grootte niet achterstaat bij de grootste paugi’s, 

en zeer gekenmerkt is door het groote, rolvormige. 

van boven als afgehakte uitsteeksel, hetwelk men op 

den bovenkop waarneemt. De bovendeelen van dezen 

zeldzamen vogel zijn donkergroen, met eenen witten 

het Op de 

onderdeelen ontwaart men overlangsche strepen. 

dwarsband op midden van den staart. 

Penelope Derbyana. 

de 

kort en afgerond, en de 

De eigenlijke Arraats bereiken grootte van 

staart is 

voetwortels zijn met een net van schubben bekleed. 

eene duf; de 

Zij bewonen de bosschen der hooge gebergten van 

Chili tot het Vuurland, en doen door hunne levenswijze 

aan de sneeuwhoenders denken. De gewone soort, 

Attagis Gayt, komt van Chili en is ros met donkerbruine 

vlekken en halvemaanvormige dwarsstrepen. 

De overige soorten, THINOCORUS genoemd, doen 

door haar voorkomen en hare erootte eeniezins aan 

de leeuwerikken denken. Zij zijn bovendien gekenmerkt 

door haren staart, die wieggevormie en even lang is 



als de romp, door hare van onderen naakte scheenen. 

en doordien de voetwortels van voren met een reeks 

schilden bedekt zijn. De gewone soort, Phizocorus 

rumicivorus, is steviger dan onze leeuwerik ; hare 

bruin, met bruine bovendeelen _ zijn witachtig 

dwarsstrepen; de borst en hals zijn witachtig 

ascheraauw; de buik is in het midden wit, en de krop 

bij het mannetje van eene zwarte, hoefijzervormige 

vlek voorzien. Men treft dezen vogel in de zuidelijke 

gedeelten van Zuid-Amerika. Hij bewoont aldaar 

onvruchtbare, met droog gras begroeide streken, 

vereenigt zich, na den broedtijd, tot vlugten van 5 

tot 40 stuks; laat bij het opvliegen een klagend 

geluid hooren; loopt miet schielijk en met de pooten 

wijd uit elkaàr; en woelt gaarne in het zand; voedt 

zich met de zaden of wortelen van gras en allerlei 

kruiden en somtijds ook met insekten. Hij nestelt op 

den erond. — Pkinocorus Orbiguyanus is aanmerkelijk 

grooter en heeft eene lichte met zwart omzoomde keel. 

DRESS SEO RERND NERRESE 

CHIO RNAESE 

Men geeft dezen naam aan twee soorten van geheel 

witte vogels, die de koude streken van het zuidelijk 

halfrond bewonen. Zij zijn vooral gekenmerkt, doordien 

hun kipachtige bek aan den wortel der bovenkaak, 

bij wijze eener scheede, door eene hoornplaat overdekt 

is. Hunne pooten zijn dik en tamelijk kort; de 

voetwortels zijn met korrelachtige schubjes bedekt: 

hunne vier teenen zijn in één vlak geplaatst; de vleugels 

zijn eenigzins puntig, en de staart is tamelijk kort. 

Zij leven eenzaam of in vlugten, houden zich aan de 

zeekusten op rotsachtige plaatsen op, vliegen log. 

voeden zich met zeeplanten, wormen en voornamelijk 

met weekdieren, die zij met hunnen puntigen bek 

uit de schelpen halen. Men wil dat zij ook het 

vleesch van doode dieren eten, en steentjes inslikken. 

Hun vleesch levert een smakelijk voedsel op. In de 

gevangenschap zetten zij zich gaarne op takken. bij 

de zeevaarders zijn deze vogels ouder de namen 

van »Duif” of »Zuidpoolkip” bekend. Verscheidene 

natuurkundigen rangschikken de IJshoenderen onder 

de Steltloopers, eu wel in de nabijheid van het 

geslacht der Scholeksters (Haematopus). 

Het groote IJshoen, Chionis albus, heeft de erootte 

van eene kleine kip; de hoornscheede van den bek geel, 

roodachtig zwarte pooten, en eene kale geelachtiee 

streep onder het oog. Het bewoont Statenland, de 

Falkland- en andere naburiee eilanden. — Het Kleine 

LJshoen, Chionis minor, heeft de seheede van den bek 

zwart en naar boven geriet, en eene blaauwachtige 

streep boven het ooge. Het wordt op Kereuelensland 

aangetroffen. 

KS 
AS 

Met hleine 1Jshoer. Chionis minor, 

DE EN ASN O MIES 

TeRM SUSS: 

De familie der Tinamoe's bevat eene reeks van 

vogels uit het heete Amerika afkomstige, en die in 

het algemeen aan de patrijzen doen denken, van deze 

echter in allerlei opzigten afwijken en als het ware 

een overgang tot de trapvogels maken. Zij hebben 

eenen _gewelfden rug, korten hangenden staart, 

afgeronde vleugels, geheel vrije teenen, met een 

kleinen, hooggeplaatsten achterteen, die somtijds zelfs 

ontbreekt, en eenen dunnen, eenigzins verlengden 

bek. Zij loopen zeer snel, vliegen niet gaarne; voeden 

zich met zaden, vruchten en insekten; hebben eene 

ude, fluitende stem; zijn ongezellig; houden zich 

in bosschen of met hoog eras begroeide vlakten 

op, en leggen hunne eijeren, die rood- of blaauwachtie 

zijn, im eene holte van den erond. Hun vleesch is 

voortreffelijk. 

Onder den naam van »eigenlijke Tinamoes” vat men 

de soorten met 4 teenen zamen. Eene der gewone 

soorten van Brazilië is Piamus Brasdliensis. Zij bereikt 

ongeveer de _erootte van eene kip, is op de 

bovendeelen donker roodachtie bruin, met zwarte, 

getande dwarsstrepen, van onderen bruingrijs met 

fijne zwarte dwarsstreepjes; zij heeft den hals geelachtig 

met zwarte vlekjes, en de keel wit. Men treft deze 

soort in bosschen aan, en zij zet zich, om te slapen. 

op de lage takken van boomen. — De aanmerkelijk 

klemere Piramus variegatus As in de bosschen van 

Guyana en Brazilië gemeen, en legt roséroode eijeren. 

Bij Pimamus nanus, van Brazilië, die niet grooter is 

dan een kwartel, wordt de staart vervangen door 

een zeer grooten bundel afwaarts hangende vederen. 



Bij sommige soorten is de bek eenigzins verlengd. 

Hieronder behoort Pinamus rufescens, die eene lenete 
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van een en een vierde voet bereikt. Zij wordt op 

de grasvlakten van Brazilië en Paraguay aangetroffen 

TVinamus rufescens. 

De fraaiste der drieteenige soorten, die men veelal 

onder den eigenen naam van Eudromia vereenigt, is 

Tinamus elegans. Zij bewoont Patagonië, heeft de 

grootte eener kip, een witgeel vederkleed met digte 

zwarte dwarsstrepen, en is vooral ook kennelijk aan 

de kuif, waarmede haar achterhoofd versierd is. — 

Pinamus Pentlandii, wt Bolivia, is kleiner, de kuif 

ontbreekt, en het vederkleed is donkerbruin met 

| bleek roestkleurige dwarsstrepen. 

DRS EU ISNOGELES: 
ONRI SDE NONNIESS? 

De die tot de 

behooren, wijken voornamelijk van alle overige vogels 

soorten Orde der Struisvogels 

af door dat al hare vederen dons- of haarachtig zijn, 

en derhalve ook de slag- en staartpennen door 

zoodanige vederen vervangen worden. Door dit gebrek 

van slagpennen, en ook door de zwaarte van haren 

grooten romp, zijn zij miet in staat zich van den 

grond te verheffen en te vliegen. Daarentegen zijn 

hare pooten buitengewoon stevig en bijzonder geschikt 

tot het loopen. De vleugels zijn overigens bij vele 

soorten zeer onvolkomen ontwikkeld, en bij de 

meesten ontbreken ook de eigenlijke staartvederen, 

die alsdan, als het ware, vervangen worden door 

de, van den sterk afhellenden rug, nederhangende 

vederen. 

De struisvogels leven grootendeels van plantaardie 

voedsel; velen verslinden echter ook allerlei kleme 

dieren. Zij houden zich steeds op den grond, hetzij 

in vlakke streken, hetzij in bosschen op, leggen 

hunne eijeren op den grond, en loopen met buitengewone 

snelheid. 

De struisvogels behooren eigenlijk mm het Zuidelijk 

halfrond thuis, en slechts eene soort. te weten de 

gewone struis, overschrijdt deze grens in Afrika. 

De soorten van deze Orde, ofschoon niet talrijk. 

bieden onderling veelvuldige afwijkingen. De gewone 

struis b. v. heeft slechts 2 teenen aan elken poot, de 

Amerikaansche struisen en de casuarissen hebben er 

8, de kiwi's en de dodo’s 4. Eigenlijke staartvederen. 

gelijk aan die der vleugelvederen van den struis. 

treft men slechts bij dezen en eenige dodo’s aan. De 

bek vertoont volgens de soorten allerlei en somtijds 

hoogst eigenaardige afwijkingen in vorm, grootte en 

de ook onderlinge verhouding der enkele deelen: 

de lengte der pooten is zeer verschillend volgens de 

soorten. 

De thans noe levend op onzen aardbol voorkomende 

soorten van struisvogels vormen de geslachten Struis, 

Casuaris, en Kiwi. 

Andere, van deze en onderling veel vuldig verschillende 

soorten, van welke eenigen tot in den nieuwsten tijd 

het 

toedoen van den mensch, in weinige eeuwen uitgeroeid 

noe aanwezig waren, zijn daarentegen, door 

geworden. en. zooals het schijnt, geheel en voor altijd 



van onzen aardbol verdwenen. Deze vogels leefden op 

Madagascar, de Mascarenhas-eilanden en Nieuw-Zeeland, 

en vormen de geslachten Aepyornis, Dodo en Moa. 

Men noemt AEPYORNIS eene soort van Madagascar, 

die, te oordeelen naar eenige overblijfsels, te weten 

beenstukken en de eijeren, den Afrikaanschen struis 

aanmerkelijk heeft overtroffen. Het blijkt uit de 

gevonden beenstukken, dat de pooten dezer soort 

van 3 teenen voorzien waren. De eijeren, wier schaal 

heeft 

aangetroffen, en waarvan men de afgietsels in de 

men als pronkstukken bij de inboorlingen 

meeste verzamelingen vindt, zijn van eene reusachtige 

grootte, vermits de middellijn van het grootste, in de 

grootste as ongeveer 13, in de kleine as ruim 9/2 

Rijnlandsche duim bedraaet. Dit ei kan 83/4 liter 

vocht bevatten, en zijn inhoud staat gelijk aan dien 

van 6 struiseijeren of 150 kippeneijeren of 50,000 

colibri-eijeren. De goede toestand, waarin deze eijeren 

nog verkeeren, heeft tot de vooronderstelling geleid, 

dat de reuzenvogel, van wien zij afkomstig zijn, 

misschien nog niet geheel uitgeroeid is. Van dezen 

of eenen zoodanigen vogel maakt overigens de Fransche 

reiziger Flacourt, die zich in de tweede helft der 

zestiende eeuw op de Zuidoostkust van Madagascar 

ophield, gewag; maar zijne opmerkingen bepalen zich 

tot het gezegde, dat er in Zuidelijk Madagascar eene 

soort van struisvogel leeft die eijeren legt zoo als 

deze, 

Over de zoogenaamde povo’s, pIpUS, van de 

Mascarenhas-eilanden, hebben wij in onze handleiding 

het volgend kort overziet gegeven. De meest bekende 

soort is de gewone Dodo, Didus ineptus, van het eiland 

Mauritius. Deze vogel had een gewigt van 50 pond 

en was dus veel grooter dan een kalkoensche haan. 

Zijn snavel was een halven voet lang, zeer zwaar, 

zijdelings zamengedrukt, van voren met eene gekromde 

bekleed, achter welke hoornscheede de neusgaten 

agen, en verder naakt. Zijn hals was dik en 

tamelijk lang. Vleugels en staart waren van witachtige, 

groote, omgekrulde vederen, zoo als bij den 

Afrikaanschen struis, voorzien. De voetwortel was 

dik, met schubben bekleed en bijna een halven voet 

lang. De vederen waren grijsachtig van kleur. Hij 

werd zeer vet, en door het zeevolk gemakkelijk 

dood geslagen, daar hij niet vliegen kon en, zoo als 

de meeste dieren van onbewoonde streken, geen vrees 

voor den mensch toonde. Hij hield zich onmiddellijk 

aan het zeestrand op. Deze vogel werd het eerst 

waargenomen door de manschap der schepen, die, 

onder het bevel van Wijbrand van Warwijk, een 

het 1598 

aandeden, nadat zij, gedurende den tweeden scheepstogt 

Amsterdammer, eiland Mauritius in 

der Hollanders naar Oost-Indië, onder het opperbevel 

van den Admiraal J. C. van Neck, van het eros der 

vloot door stormen afgedwaald waren. De zeelieden 

noemden dezen vogel in den beginne walgvogel, omdat 

zijn vleesch, hetwelk zij niettemin aten en gezouten 
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medenamen, deed walgen. Door de volgende zeevaarders 

werd hem de naam van dod-aers, dien de kleine 

fuut in het moederland draagt, toegekend, en spoedig 

daarop werd hij onder dien van Dodo en Dronthe 

vermeld. In 1638 werd een dezer vogels levend in 

vertoond, hetgeen reeds meer dan een 

tiental jaren vroeger in Holland plaats had. Naar 

Engeland 

deze voorwerpen zijn de, grootendeels zeer onjuist 

geteekende, schilderijen in olieverw door de twee 

kunstschilders Savary gemaakt, welke in verscheidene 

kabinetten, onder anderen in dat te ’s Gravenhage 

aanwezig zijn, en waarop de vogel meestal onder de 

dieren van het Paradijs is voorgesteld. Reeds in de 

tweede helft der zeventiende eeuw was het laatste spoor 

van dezen vogel verdwenen. Het eenige opgezette 

voorwerp hetwelk in de verzamelingen aanwezig was, 

werd in 1755 vernield, en: thans zijn er slechts nog 

eenige schedels en pooten van dezen zonderlingen en 

merkwaardigen vogel over, die door de nieuwere 

natuurkundigen dan eens voor eenen gier, dan voor 

eene duif, dan voor eenen hoendervogel, voor eenen 

moerasvogel, of zelfs voor eenen watervogel werd 

gehouden. — De groote Dodo van het eiland Bourbon, 

of Réunion, meestal Solitaire van Bourbon, Didus 

apterornis, genoemd, had, even als de eigenlijke dodo, 

breede gekrulde vederen aan den staart; maar zijn 

bek was, ofschoon zwaarder, gevormd als die eener 

houtsnip. Hij was witachtig van kleur, had de grootte 

van eenen kalkoen, maar was hooger op de pooten. 

Hij kon evenmin vliegen als de overige struisachtige 

vogels, en werd, als de gewone dodo, met stokken 

of steenworpen gedsod. Hij werd in 1618 voor het 

eerst opgemerkt en in het midden der achttiende 

eeuw uitgeroeid. Het heeft tot nog toe niet mogen 

gelukken, eenige overblijfselen van dezen vogel te 

vinden, — De derde groote soort, Didus solitarius, 

ook Solitaire van Rodriguez genoemd, was eigen 

dat eiland. Haar 

ontbloot en 

aan staart was van lange vederen 

derhalve gevormd als bij al de overige 

struisachtige vogels, met uitzondering van de beide 

voornoemde dodo’s en den Afrikaanschen struis. De 

bek geleek op dien van eenen kalkoen, maar was 

zwaarder, Hij was hooger op de pooten dan een 

kalkoen, en grijsachtig van kleur, Zijn gewigt bedroeg 

omstreeks vijf en veertig pond. Na het jaar 1691, 

toen deze vogel het eerst werd waargenomen, werd 

hij niet meer opgemerkt, en is nu reeds, zoo als 

het schijnt, sedert lang geheel uitgeroeid. In nieuwere 

tijden heeft men er eenige beenige overblijfselen van 

naar Europa gebragt. Behalve deze drie soorten werden 

op voornoemde eilanden nog eenige kleinere soorten 

gevonden, welke, zoo als de eroote soort van 

Rodriguez, door het gemis van staartvederen gekenmerkt 

waren. De eene, Didus Herbertii, waarschijnlijk van 

Rodriguez, had eenen regten snipachtigen snavel; bij 

de andere, Didus Broechii, was de bek tamelijk lang, 

en benedenwaarts gebogen. 



Nieuw-Zeeland, die onder De 

den algemeenen naam van MOA, DINORNIS, begrijpt, 

soorten van men 

schijnen in het algemeen de Emeu’s te naderen. 

Sommigen hebben, zoo als deze, 5 teenen aan de 

pooten. Onder deze behoort Dirzornis marimus, die 

den Afrikaanschen strus in erootte verreweg overtrof, 

en eerst in deze eeuw uitgeroeid schijnt te zijn. 

Andere soorten, die men onder de bijzondere namen 

van »Palapteryx” en »Aptornis” heeft afgescheiden, 

hadden, even als de dodo’s en de kiwi's, de pooten 

van & teenen voorzien. 

De thans nog op onzen aardbol levende soorten van 

struisvogels zijn de volgenden. 

DE STRUIZEN. STRUTMIO, 

Het 

groote soorten afkomstig uit Afrika en Zuid-Amerika, 

geslacht der struizen behelst eenige zeer 

en voornamelijk kennelijk aan hare breede vederen IJ ij 
met zachte en losse draden. Zoodanige vederen 

vervangen tevens de vleugelpennen, en bij den 

Afrikaanschen struis zelfs de staartpennen. Zij hebben 

eenen langen hals, dikke en tamelijk lange pooten, 

en deze zijn bij de Amerikaansche struizen van 3. 

bij den Afrikaanschen struis slechts van 2 teenen 

voorzien. Aan de boet der vleugels ontwaart men 

eenen _doornachtigen knobbel. De bek is tamelijk 

klem en veel breeder dan hoog. 

Deze vogels houden zich in vlakke, woeste streken 

op. Elk 

3 of 4 wijfjes, die hare grijsachtig gele en van poriën 

mannetje leeft in den paar- en broedtijd met 

voorziene eijeren in een gemeenschappelijk nest 

lessen. 

De Afrikaansche Struis, Struthio Camelus, is onder 

alle overige soorten van struisvogels gekenmerkt 

doordien hij slechts 2 teenen aan elken poot heeft, 

waarvan de buitenste bovendien geheel ontbloot is 

van eenen nagel. Deze soort is ook de eenige der 

nog levende struisvogels die eenen eigenlijken staart 

‘heeft, en deze is zamengesteld uit vederen gelijk aan 

die der vleugels. De kop en het voorste grootste 

gedeelte van den hals zijn met eene roodachtige 

huid bekleed, die slechts van enkele haarachtige 

vederen voorzien is. De schenkels zijn eveneens naakt 

en, gelijk de pooten, roodachtig van kleur. De staart- en 

groote vleugelvederen zijn wit, de overige vederen 

zwart. De miet volwassen voorwerpen hebben 

daarentegen een min of meer eenvormig bruin 

vederkleed. De struis bereikt, staande, eene hoogte 

van meer dan 6 voet. Het schijnt intusschen, dat de 

die 

voorkomen, standvastig een weinig kleiner zijn dan 

voorwerpen benoorden de groote woestijn 

die van de overige deelen van Afrika. De struis is 

intusschen in verscheidene streken, waar zich vreemde 

volken nedergezet hebben, allengs uitgeroeid, en dit 

is sedert eeuwen ‘het geval in Eeypte. De struis 

bewoont voornamelijk groote, met gras, heide- of 

andere kruiden begroeide vlakten van Afrika en 

Arabië tot aan de oevers van den Euphraat. Men 

treft 

vereenigd aan. Zij zijn buitengewoon waakzaam en 

ze aldaar tot grootere of kleinere troepen 

ontvlugten, bij naderend gevaar, oogenblikkelijk, 

Hun loopen of liever rennen wordt door schielijke 

slagen met de vleugels, die gelijk riemen in de lucht 

werken, ondersteund, en geschiedt met zulk eene 

snelheid, dat het vlugste paard niet vermag hen bij 

te komen. In den paartijd zondert zich elk mannetje 

met 3 tot 4 wijfjes af. De laatsteenoemde leeven 

hare eijeren gemeenschappelijk, tot een getal van 

ongeveer 30 stuks, in een mest. Dit nest bestaat 

intusschen slechts uit eene uitholling van den erond, 

omgeven van eenen dam van aarde of zand. Zoodra 

er ongeveer een twaalftal gelegd zijn, beginnen de 

ouden, ten minste in de meer gematigde streken, 

ze te bebroeden, en men zegt, dat dit bij nachttijd 

geschiedt, ten einde de ges steeds door het mannetje 

eijeren tegen de aanvallen van roofdieren te beveiligen. 

Men vindt ook meestal eenige eijeren buiten den rand 

van het nest liggen, en het schijnt, dat deze eijeren, 

door de ouden opengeprikt, dienen als een nestplaats 

voor vliegen en andere insekten, wier maden het 

eerste voedsel aan de pas uit het ei komende struisen 

moeten verstrekken, die, gelijk de jonge hoenderen, 

de ouden door geleid en beschermd worden. Een 

struisei weegt ongeveer 3 oude ponden, en bevat 

dat 

de oude volken 

den inhoud van 24 kippeneijeren. Men weet, 

de Afrikaansche struis reeds aan 

bekend was, en dikwijls levend naar Rome gebragt 

werd, ten einde in de openlijke spelen vertoond 

Ook behoort 

Afrikaansche struis geenszins onder de zeldzaamheden, 

te worden. in de diergaarden de 

en de wijfjesleggen somtijds eijeren in de gevangenschap. 

Het is de vraag, of eene geregelde voortteling der 

struisvogels in onze gematigde luchtstreek mogelijk 

te Frankfort 

de Afrikaansche en Amerikaansche struizen 

is. Ook in den zoölogischen tuin 

hebben 

herhaaldelijk eijeren geleed en zelfs beproefd om ze 

te bebroeden, hetgeen intusschen mislukte. Professor 

Bruch is van meening, dat de grond in de gematigde 

te 

uitbroeden der eieren 

luchtstreek koud en te vochtig is voor het 

van vogels, die, gelijk de 

struisvogels, nest maken. Intusschen is het 

Dr. 

tuin te Keulen, twee achtereenvolgende jaren gelukt, 

geen 

Jodinus, den directeur van den zoölogischen 

telkens eenen jongen Amerikaanschen struis te telen, 

In 

zoölogische tuinen, in warmere luchtstreken gelegen, 

schijnt daarentegen het uitbroeden van struiseijeren 

zeer gereedelijk te gaan. Dit is b. v. het geval te 

Florence. en vooral te Marseille, waar achtereen volgens 

welke beiden in het leven gebleven zijn. de 

reeds 26 jonge struizen gewonnen werden. 



De Afrikaansche Struis. Slruthio Camelus. 

De Amerikaansche Struizen, die het ondergeslacht 

RHEA vormen, hebben in het algemeen veel overeenkomst 

met den Afrikaanschen struis, maar de staartvederen 

ontbreken, zij hebben de pooten van 3 teenen 

voorzien, en zijn aanmerkelijk kleiner, ofschoon 

zij alle overige Amerikaansche vogels in erootte 

overtreffen. Hun verblijfplaats is beperkt tot sommige 

streken van Brazilië, terwijl zij van daar, zuidelijk, zeer 

algemeen tot aan de Straat van Magellaan verspreid zijn. 

De gewone Amerikaansche Struis, Rhea Americana, in 

zijn geboorteoord »Nandoe” genoemd, bereikt eene 

hoogte van nagenoeg 5 voet en heeft een grijsachtig 

bruin vederkteed, hetwelk echter op den rug en 

hals met zwart gemengd is. Hij wordt op de eroote 

grasvlakten van Noordelijk Patagonië tot Paraguay 

en sommige streken van Brazilië, en zelfs in eenige 

naburige valleijen van het Andesgebergte, tot eene 

hoogte van 6000 voet, aangetroffen, overschrijdt het 

echter nergens, en ontbreekt derhalve ook in de 

westelijk van dit gebergte gelegene streken van 

Amerika, Zijn voedsel bestaat in bladeren. wortelen. 

zaden, beziën en vruchten van allerlei plauten ; verder 

in sprinkhanen, torren en aândere insekten: in 

hagedissen en zelfs kleine visschen, Hij is zeer listig 

en schuw, en doet in het rennen voor den Afrikaanschen 

struis niet onder, Zijn stemgeluid is dof en sissend. Gelijk 

bij den Afrikaanschen struis, heeft ook elk mannetje 

van den Nandoe verscheidene wijfjes, die hare eijeren, 

tot een getal van 20 of 30, gemeenschappelijk in 

een nest leggen, terwijl men bovendien enkele eijeren, 

die niet uitgebroed worden, vrij op de vlakte vindt 

liegen. Men zegt, dat de bezieheid van het witbroeden 

der eieren alleen aan het mannetje ten deel valt. 

De inboorlingen, die deze vlakten bewonen, zijn, zooals 

overbekend is, even behendig in het paardrijden als 

in het bemeesteren van deze en andere dieren door 

middel van hunne, onder den naam van bola’s beroemde, 

slingerballen. De sewone Amerikaansche struis wordt 

vrij algemeen in de diergaarden levend aangetroffen. — 

De dierentuin te Londen verkreeg in 1858 eenen 

jongen Amerikaanschen struis, die in 1862 nog 

aanmerkelijk kleiner was dan het wijfje van den 
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gewonen nandoe, en volgens Dr, Sclater toereikende 

kenmerken zou aanbieden, om er eene eigene soort uit 

te maken. Deze „Rhea maecrorhyncha” van Sclater 

heeft, volgens dezen schrijver, eenen langeren bek 

dan de nandoe, de vederen van den kop langer en 

meer aanliggend, en in het algemeen langere vederen. 

| de voetwortels dunner. de teenen korter. en in het 

algemeen een donkerder vederkleed. — In de zuidhelft 

van Patagonië heeft men eene andere soort, de 

Pitijse, Rhea Darwiniù, die ten eenenmale afwijkt. 

doordien de vederen der schenkels af klimmen tot 

over het voorste en bovenste gedeelte der voet wortels. 

De Prutijse. Rhea Darwinu. 

DE CASUARISSEN. CASUARIUS. 

De 

struizen, slechts 3 teenen aan elken poot. en geenen 

Casuarissen hebben, gelijk de Amerikaansche 

eigenlijken staart. Het hoofdkenmerk dezer vogels 

bestaat in hunne lange en smalle vederen, welke, 

twee aan twee, telkens slechts uit eene schacht te 

voorschijn treden. Zij leven in eenwijverij, en elk 

wijfje leet telkens ongeveer 6 tot 7 segrijnachtig 

gekorrelde en groene eieren in eene uitholling van 

De Australië, 

Nieuw-Brittannië, Salawatti. de 

den grond. Casuarissen worden in 

Nieuw-Guinea, 

Aroe-eilanden en Ceram aangetroffen. Zij vormen 

intusschen twee ondergeslachten, waarvan het eene 

tot Australië, het andere tot de overige voornoemde 

eilanden met het noorden van Australië beperkt is. 

Men 

Australië, die door haren afgeplatten bek, hare uit 

noemt EMEUS, DROMAEUS, de soorten van 

vederen gevormde vleugels, en hare verlengde 

voetwortels tot de struizen naderen. Intusschen zijn 

hare vleugels veel kleiner dan bij de struizen. — 

De gewone Emeu, Dromaeus Novae Hollandiae, heeft 

manshooete, en is vaal bruinachtig van kleur. Zijn 

voedsel is gelijk aan dat der struizen, hij kan even 

snel loopen, en zwemt voortreffelijk. Zijn stemgeluid 

bestaat in een suizend gedruisch. De beide seksen 

broeden afwisselend en houden zich steeds in de 

nabijheid van het nest op. De emeu’s werden, bij 

de kolonisatie van het vijfde werelddeel, m alle streken 

het van Australië en Tasmanië van vasteland 



aangetroffen. Thans zijn zij in de meeste bewoonde | doordringen, is het nagenoeg onmogelijk, zich deze 

streken of geheel of grootendeels verdwenen. De 

gewone emeu behoort in de zoölogische tuinen 

geenszins onder de zeldzaamheden. Het wijfje legt 

ook in de gevangenschap, gelijk de overige struisvogels, 

somtijds eijeren, en in den dierentuin te Weenen 

broedde zelfs een paar dezer vogels op 9 eijeren, 

maar men mogt slechts één jong verkrijgen, vermits 

de beide overigen voor het uitkomen stierven. — Men 

heeft intusschen in nieuwere tijden opgemerkt, dat 

de emeu West-Australië aanbiedt 

met dien van Oostelijk Australië, en eerstgenoemden, 

van verschillen 

onder den naam van Dromaeus irroratus, tot eene 

eigene soort verheven. Deze vogel, ofschoon in grootte, 

maaksel, vorm en alle hoofdkenmerken volmaakt 

gelijk aan den gewonen emeu, schijnt echter daarvan 

af te wijken door de volgende eigenschappen. De 

vederen vertoonen, bij den westelijken Emeu, in 

afwisselend zilverwitte en hare lenete, 

donkergrijze dwarse strepen, en hare zwarte punt IS 

geheele 

van achteren met ros omzoomd; terwijl deze vederen 

bij den oostelijken emeu eenkleurig zwartachtig erijs 

zijn van den wortel tot hare punt, die zwart is met 

eenen rossen dwarsband nabij haar uiteinde. Men 

heeft ook waargenomen, dat de iris van het oog bij 

den bleek lichtbruin, bij den 

oostelijken emeu roodachtig bruin van kleur is, en 

dat 

en voetwortels 

westelijken _emeu 

de eerstgenoemde langere en dunnere teenen 

heeft, 

op de voetwortels. Overigens schijnt het, dat deze 

gelijk ook kleinere schildjes 

westelijke emeu tot ver in de kolonie van Zuid-Australië 

verspreid is. 

De eigenlijke Casuarissen wijken, door verscheidene 

zeer in het oog vallende kenmerken, niet slechts 

van de Emeu's, maar ook van de overige struisvogels 

af. Zij zijn vooral gekenmerkt door eenen grooten, 

met hoorn bekleeden knobbel. die den geheelen 

bovenkop inneemt, en doordien elke vleugel voorzien 

is van een vijftal dikke en aan de punt afgeronde 

penneschachten zonder vlaggen. Bovendien is hun 

snavel zijdelings zamengedrukt, de neusgaten lieven 

veel verder naar voren dan bij de struizen en emeus, 

en de huid van den kop en den voorhals is nagenoeg 

naakt en van rimpels voorzien. De eigenlijke Casuarissen 

schijnen in Australië tot de noordkust beperkt te 

zijn, en daarentegen de struisvogels uitsluitend te 

vervangen op Ceram, Nieuw-Guinea met Salawatti 

en de Aroe-eilanden, en op Nieuw-Brittannië. Men 

sedert 

Casuaris 

soort van 

bekend, en eerst in de nieuwste tijden 

Was eeuwen slechts met eene 

bleek het, dat deze soort tot Ceram beperkt was, 

en dat er behalve deze, nog andere, grootendeels 

min of meer aanmerkelijk verschillende soorten 

De 

Casuarissen zijn buitengemeen schuw en voorzigtie, 

bestaan, die wij hieronder zullen opnoemen. 

en daar zij zich bij het minste gevaar in de digte 

bosschen verschuilen. waarin de mensch niet kan 

dieren door middel van jagt of vangst te verschaffen, 

en _ behoort het onder de buitengewone 

uitzonderingen, wanneer men een van deze dieren 

in den wilden staat te zien krijgt. Zoo beriet onder 

anderen de Nederlandsche reiziger S, Müller, dat hij 

zelfs 

op Nieuw-Guinea nooit een casuaris te zien kon 

krijgen, en slechts tot zijne tegenwoordigheid kon 

besluiten uit het spoor op den grond en het geweldige 

gedruisch, hetwelk deze vogel voortbrengt, wanneer 

hij van ver door het bosch ontvlugt. R. Wallace, een 

onvermoeidste _ natuurkundige der ijverigste en 

reizigers, kon dezen vogel noch op Nieuw-Guinea, 

en zelfs van de 
Le : 

eer menievuldig 

noch op de Aroe-eilanden gadeslaan, 

gewone soort zegt hij: de casuaris Is 

dan zeldzaam in de geheele binnenlanden van Ceram is 

maar ik kon er geen enkel voorwerp verkrijgen, en 

heb er zelfs nooit een in het wild gezien. De inboorlingen 

van _Nieuw-Brittannië beweren 

Dr. Bennet, dat het eene onmogelijkheid is, den 

casuaris van hun eiland te bemeesteren, en dat de 

eveneens, _ volgens 

voorwerpen, die zij aan de schepen verkochten, 

geheel jong, bij het uitkomen uit het ei, gevangen 

en in den gevangen staat opgevoed werden, hetgeen, 

het 

geschieden kan. Het is waarschijnlijk op diezelfile 

daar een harde vogel is, zonder veel moeite 

wijze, dat de casuarissen, die men naar Europa 

vervoert, groot gebragt zijn, en dit middel is derhalve 

aan hen aan te bevelen, die zich in de streken, door 

deze vogels bewoond, ophouden, ten eindeer voorwerpen 

voor de dierentuinen en musea te verkrijgen, en ons 

deze groote en eigenaardige vogels te doen kennen, 

alvorens zij het lot gedeeld zullen hebben van zoo 

vele hoogst merkwaardige soorten, die jaarlijks, en 

als het ware onder onze oogen, uitgeroeid worden 

en voor altijd uit de schepping verdwijnen, zonder 

dat de wetenschap in staat is, ter harer nagedachtenis, 

een behoorlijke schets daarvan te ontwerpen. Oude 

casuarissen moeten overigens, vooral bij het vervoer, 

met veel beleid en voorzigtigheid behandeld worden, 

daar zij, in hunne gewoonten gestoord, veelal zeer 

onstuimig worden, en‚ door de buitengewone kracht, 

die zij in hunne pooten hebben, moeijelijk te bedwingen 

zijn, zonder zich zelf of den mensch groot nadeel 

toegebraet te hebben. 

De 

casuarissen beperken zich voornamelijk 

kenmerken der verschillende soorten van 

tot de wijze 

hoe de naakte huid van den hals aan het einde van 

de keel uitloopt, en den vorm van den zoogenaamden 

helmknobbel. 

Bij den gewonen Casuaris, Casnaris galeatus, loopt 

de maakte halshuid, van onderen, in twee lellen uit, 

die zoo digt bij elkaàr staan, dat zij met haren 

binnenrand volkomen zamenkomen, en de naakte 

huid van den kop en voorhals is prachtig purperachtig 

blaauw, hetgeen echter op den nek en op voornoemde 

door fraai hoogrood vervangen wordt, lellen een 

wa den 



Bovendien bereikt de helm, bij volwassen voorwerpen, 

eene aanmerkelijke grootte, en hij is in zijne geheele 

lengte sterk zamengedrukt, van boven 

echter afgerond. Het vederkleed der oude vogels van 

zijdelings 

beide seksen is zwart; bij nog niet volwassen 

voorwerpen is het daarentegen bruin. De gewone 

casuaris schijnt uitsluitend tot Ceram beperkt te 

zijn. Het eerste voorwerp van dezen vogel in Europa 

gezien, werd door een schip in 1597 levend naar 

Amsterdam gebragt, en het kwam achtereenvolgens 

in bezit van den graaf van Solms te ’s Gravenhage, 

den keurvorst Ernest van Keulen en den keizer 

Rudolph den tweeden. Tegenwoordig treft men den 

gewonen casuaris vrij algemeen in de dierentuinen aan. 

Eene andere 

voorwerp, dat eenige jaren geleden levend uit onze 

_ Oost-Indische 
Wp . … . . 

overgebragt, aldaar eenigen tijd in de diergaarde 

soort is slechts bekend naar een 

bezittingen naar Rotterdam werd 

leefde, en vervolgens aan die te Londen afgestaan 

Deze heeft, 

casuaris, twee lellen aan den hals; maar deze lellen 

werd. soort even als de gewone 

zijn geheel van elkander verwijderd, en de naakte 

deelen vertoonen bovendien geheel andere wijzigingen. 

Bij den gewonen casuaris is namelijk het vlakke 

middelveld der naakte halshuid, van achteren, door 

de beide huidlappen volkomen gesloten, en de 

huidlijsten, die dit middelveld ter weerszijde insluiten, 

en waarvan de lellen eigenlijk slechts eene verlenging 

en uitbreiding zijn, worden aan weèêrszijde wederom 

begrensd door eene, van diepe dwarse kronkels 

voorziene naakte huid. Bij de nieuwe soort ontbreekt 

deze dwars gekronkelde huid, en de beide lijsten 

met hare huidlappen loopen, in plaats van elkander 

te 

middeveld van achteren door eene regte lijn begrensd 

naderen, naar achteren uit elkaàr, zoodat het 

wordt en hier niet slechts geheel open, maar zelfs 

breeder is dan van voren. Dat het kenmerk ontleend 

aan de plaatsing dezer huidlappen niet toevallig is, 

blijkt daaruit, dat het bij den gewonen casuaris, bij 

voorwerpen van elken leeftijd, en zelfs bij de pas uit 

het ei gekomen jongen, standvastig is. Deze nieuwe 

soort werd onder den naam van Casuarius bicaruneulalus 

beschreven. Over haar vaderland is niets bekend. 

Eene derde soort is de Moeruk der inboorlingen 

van _Nieuw-Brittannië, die den wetenschappelijken 

naam van Casuarius Bennetti verkrees. De moeruk 

heeft veel dikkere pooten dan de gewone casuaris, 

en de nagel van zijnen binnenteen is driemaal langer 

dan die der overige teenen, hetgeen bij de overige 

soorten miet wordt aangetroffen. De gekronkelde 

huid van den hals is prachtig blaauw en zonder 

lellen. De hoekige helm is aan de zijden uitgehold 

en loopt van achteren in eene driehoekige vlakte 

uit. Overigens schijnt deze soort niet de grootte 

van den gewonen casuaris te bereiken. De voorwerpen, 

die men van den moeruk verkreeg, werden door 

van inboorlingen Nieuw-Brittannië aan Engelsche 

schepen verkocht. Zij waren gevangen kort nadat 

zij uit het ei gekomen waren en vervolgens met 

Dr. Bennett te Sidnev 

in Australië, die deze vogels het eerst levend ontving. 

jJamswortelen groot gebragt. 

heeft zeer uitvoerige berigten omtrent hunne 

levenswijze in de gevangenschap gegeven. Zoodra 

zij van het schip gebragt en vrij gelaten waren, 

liepen zij in het rond als tamme kalkoenen, 

naderden elk een, die hen kwam zien, in de 

hoop van voedsel te verkrijgen, en werden weldra 

zoo lastig, dat zij de orde van het huis en de 

werkzaamheden der bewoners allerlei op wijze 

stoorden. Geen deur kon openstaan, of zij liepen 

in de vertrekken; zij volgden de bewoners stap 

voor stap; in de keuken doorsmuffelde de een alle 

hoeken, terwijl de andere op de tafels sprong en 

den kok in gedurige onrust hield; bij gesloten 

deuren liepen zij den trap op en neder; wilde men 

ze met geweld het huis uitzetten, dan sprongen zij 

het 

sofa's, sloesen met hunne 

met groote snelheid in rond, kropen onder 

tafels, stoelen, banken en 

pooten, wanneer men ze gevangen had, wandelden 

echter, wederom vrij gelaten, van zelf en als bij 

overeenkomst, de kamer uit. 

De vierde soort is de Casuarius uniappendieulalus. 

Zij werd eenige jaren geleden door Blyth, naar een 

Ì Calcutta 

beschreven, en kort daarna, in 1860, werd ook het 

in eene menagerie- te levend voorwerp 

eerste in Europa aanwezige voorwerp uit de Molukken 

levend in den dierentuin te Amsterdam aangebraet. 

Dit voorwerp was toen nog niet volwassen; de helm 

was slechts onvolkomen ontwikkeld, de kleur der 

vederen was bruinachtig, en de geheele nek en zijden 

van den voorhals waren nog met vederen bedekt: 

de gele kleur der keelhuid strekte zich tot aan de 

kin uit, en er waren slechts flaauwe sporen van de 

blaauwe tint te zien, zoo als dit alles blijkt uit de 

af beelding van kop en hals, destijds gemaakt en door 

Dr. Bennett in het tijdschrift getiteld »lbis” van 

Sclater (1860, plaat 14), medegedeeld. Thans. nu 

de vogel volwassen is, zijn kop en nek prachtig 

blaauw van kleur; het voorgedeelte der keel vertoont 

diezelfde kleur; het achtergedeelte en eene lange 

streep, die aan weèrszijde van den hals in de rigting 

van den romp verloopt, zijn prachtig. geel, welke 

tint bij de bewegingen van den vogel nog verhoogd 

wordt door het vuurrood, waarmede de binnenzijde 

der huidkronkels van de naakte deelen versierd is. 

De helm, ofschoon van ter zijde gezien drichoekig, 

vormt van boven eene vlakte, die op het voorhoofd 

bij den wortel van den bek in eene punt uitloopt. 

Het 

bijnaam ontleend werd, te weten eene enkele lel in 

hoofdkenmerk dezer soort, en waaraan haar 

het midden van het aclitereinde der naakte keelhuid, 

was in den jongeren leeftijd even duidelijk als 

thans. Het ware vaderland van deze soort is 

onbekend. 
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Casuarius uniappendiculatus. 

De heer van Rosenberg heeft mm 1861, onder den 

naam van Casnarins Kaupii, eenen casuaris beschreven, 

naar een oud voorwerp, dat door zijnen jager in de 

maand Augustus 41860 aan de westkust van het 

Papoe-eiland Salawatti geschoten werd. Deze casuaris 

schijnt zeer groote overeenkomst te hebben met 

den Casvarius vniappendiculatus, maar de heer van 

Rosenberg zeet uitdrukkelijk, dat zijn vogel volstrekt 

geene knobbels of wratten aan den hals heeft. Ook 

is, volgens hem, bij zijnen vogel, de geheele voorhals 

schitterend goudgeel, terwijl zich aan den onderhals, 

nabij de borst, een donker bloedroode vlek, ter 

grootte eener manshand, vertoont. De helm is, van 

ter zijde gezien, driehoekig en van achteren sterk 

afgeplat. 

Van den casuaris die de Noordkust van Australië 

bewoont, werd slechts één voorwerp bij Kaap York 

waargenomen en medegebraet; het geraakte echter 

weder _ verloren, alvorens het aan een behoorlijk 

wetenschappelijk onderzoek kon worden onderworpen. 

Intussechen is Gould van meening, dat ook deze 

casuaris van de overigen onderscheiden is, en noemde 

hem derhalve Casuarius dustralis. 

Zijne hoofdkenmerken zegt men te zijn een elanzig 

roode helm en blaaawe en roode halslellen. 

DE KIWPS. APTERYX. 

De Kiwrs schijnen uitsluitend tot Nieuw-Zeeland 

beperkt te zijn. Het zijn vogels van de grootte eener 

kip, en hun ligehaam is met langwerpige vederen 

bedekt. Zij hebben geen eigenlijken staart, de pooten 

zijn kort en dik, de vleugelvederen zijn zeer klein eu 

haarachtig, en zij onderscheiden zich vooral van alle 

overige struisvogels door hunne van een, ofschoon 

zeer kleinen, achterteen voorziene pooten, hunnen 

dunnen, langen, een weinig gekromden en derhalve 

wulpachtigen bek, en doordien hunne neusgaten 

heel digt bij het voorste einde van den bek geplaatst 

zijn. 

Men treft de kiwi's vooral in streken aan, die diet 

met varenkruid begroeid zijn. Zij houden zich over 

dae schuil en komen slechts bij nachttijd te voorschijn. 

wanneer ook de inboorlingen, met honden en bij 

fakkellicht, jagt op deze vogels maken, hetzij om 

den wille van hun vleesch, hetzij om hunne huid, die 

tot vervaardiging van kleedingstukken dient. De 

kiwi's voeden zich voornamelijk met wormen, en 

plaatsen hunne eijeren in gaten, die zij in den grond 

graven. Door de veelvuldiee vervolgingen. welke deze 

vogels ondergaan, zijn zij, reeds thans, zeer zeldzaam 

te vinden. en zullen. zonder de tusschenkomst van 

re pannen 
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weldra grootendeels of geheel 

Londen 

zich beroemen, tot nog toe, alleen in het bezit van 

eene strenge wetgeving, 

uitgeroeid worden. De dierentuin te mag 

een levenden Kiwi geweest te zijn. 

Men heeft 3 soorten van Kiwi's onderscheiden. 

De groote Kiwi, Apterye Australis, heeft witachtige 

nagels en eeu bruinachtig vedderkleed. Men veronderstelt, 

dat hij tot het zuidelijke der beide eroote eilanden 

van Nieuw-Zeeland beperkt is. 

De groote Küwi. Apterye australis. 

De middelste Kiwi, Mantelli, heeft de 

grootste overeenkomst met den grooten Kiwi. maar 

Apterya 

hij is een weinig kleiner, zijne nagels zijn bruin, en 

het Noorder 

middelste 

hij schijnt uitsluitend op eiland te 

leven. Ofschoon de Kiwi veel later aan 

de natuurkundigen bekend is geworden dan de groote 

Kiwi, wordt hij echter veel algemeener in de 

verzamelingen aangetroffen dan eerstgenoemde soort, 

en behoort hiertoe ook het, voor den Londoner 

dierentuin aangevoerde voorwerp. 

De #leine Kiwi, Apterye Oweni, is een weinie kleiner 

dan de middelste soort, en onderscheidt zich van deze 

en de groote soort, door dat zijne vederen overal van 

witachtige dwarsbanden voorzien zijn. 

hetzelfde 

natuurkundigen hebben de meening geuit, dat de 

Hij bewoont 

eiland als de eroote soort. Verscheidene 

kleine kiwi dient beschouwd te worden als het jong 

van eene der beide overige soorten. Imtusschen 

schijnt deze vooronderstelling onjuist te zijn, en de 

kleine kiwi imderdaad eene, van beide in elken 

leeftijd verschillende soort te vormen. Zij is overigens 

even zeldzaam, zoo niet zeldzamer dan de groote 

kiwi, en werd later ontdekt dan de beide overige 

soorten. 

DE SEETMOGELS: 

GRALLAE. 

De Orde der Steltvc 

Moerasvogels noemt, bevat eene menigte vormen, van 

ls, die men ook Steltloopers en 

welke de meest bekende zijn die der reigers, ibissen, 

lepelaars, _ooijevaars, snippen, wulpen, trappen, 

pleviers, kiewieten, kranen en waterhoenderen. Zij zijn 

voornamelijk gekenmerkt door dat het achtergedeelte 

van hunne schenkels verlengd en, gelijk de eveneens 

verlengde voetwortel, onbevederd en met schilden of 

schubben bekleed is. fntusschen maken de houtsnippen 

uitzondering, men onder de hierop eene terwijl IJ 
soorten van audere orden sommigen, b. v. de 

flamingo's, de sterns en meeuwen, aantreft, welke 

voornoemd kenmerk in eene meerdere of mindere 

mate vertoonen. Bij vele soorten, b.v. de reigers, de 

ooijevaars, kranen, kluiten enz, zijn de pooten zeer 

lang; bij anderen, b. v. de meeste waterhoentjes, kort. 

De Steltvogels voeden zich meestal met allerlei 

dieren, sommigen ook met zaden en kruiden. Zij 

houden zich grootendeels in moerassige streken op. 

en zijn over den geheelen aardbol verspreid. IJ ê 

De orde der Steltvogels bevat vier hoofdfamiliën. te 

weten die der reigervogels, der snipvogels, der 

loopvogels en der ralvogels. 

DAE SRIETGER VOGELS. 

HERODIAE. 

De familie der Reigervogels bevat de hoofdgeslachten 

Reiger, Ibis, Lepelaar en Ooijevaar. De bek dezer vogels 

is tot onder of achter de oogen gespleten, steeds langer 

dan de kop, meestal zijdelings zamengedrukt, regt en 

puntig, somtijds echter gekromd, of zelfs breed en 

afgeplat. De neusgaten zijn spleetvormig, de voetwortels 

met een met van schubben of schildjes bekleed, die 

het 

vervangen worden door breede, regelmatige schilden. 

echter somtijds, op voorgedeelte der pooten, 

Hunne pooten zijn veelal lang en steeds van vier 
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sterk 

ontwikkeld is en geheel of nagenoeg in hetzelfde vlak 

teenen _ voorzien, van welke de achterste 

liet als de overigen. Zij hebben tamelijk lange en 

breede vleugels, maar eenen vrij korten, afgeronden 

of regten, maar zelden gevorkten staart. Zij maken 

hun ruw nest op boomen of in het riet, en leggen 

3 of 4, veelal ongevlekte eijeren. Men treft deze 

vogels im alle werelddeelen aan. 

De reigervogels kunnen eigenlijk wederom an twee 

onderfamiliën verdeeld worden, die niet slechts door 

de uiterlijke gestalte, maar ook door de levenswijze 

en zelfs de kleur der eijeren min of meer in het 

verschillen aanbieden. De eerste dezer Oog vallende 

onderfamiliën bevat de hoofdgeslachten Reiger en 

Ibis. 

DE REIGERS SeARIDIENAS 

De Reigers hebben vrije teenen, van welke de 

achterteen lang is en met de overigen in één vlak 

ligt, terwijl de nagel van den middelteen in den regel 

van eenen breeden, getanden rand voorzien is. Zij 

zijn bovendien, op een paar uitzonderingen na, 

gekenmerkt door hunnen stevigen, regten, puntigen, 

en sterk zijdelings zamengedrukten bek. Hun hals is 

lang, dun en sterk Svormig gekromd, de romp zijdelings 

zamengedrukt en naar evenredigheid klein en higt, de 

staart kort en afgerond. De vederen van hunnen 

bovenkop zijn veelal verlengd en vele soorten hebben 

bovendien de nek van eenige lange en smalle vederen 

voorzien. Hunne vlugt is statig en zij trekken bij 

hiet vliegen den hals in. Zij zijn over alle deelen 

van den aardbol verspreid, houden zich in het riet, 

den der wateren of zelfs in het hout dan oever 

en in bosschen op en voeden zich met visschen, 

kikvorschen of zelfs kleine vogels, die zij beloeren 

met 

plotseling en schielijk vooruit te snellen. Velen hebben 

en met den bek vangen, door hunnen hals 

ook de gewoonte de visschen met hunne vleugels 

tot zich te jagen. Zij maken hun nest op boomen 

hunne 9 tot 

Het 

beide seksen biedt geen of weinig verschil van kleur, 

of in het riet, en & eieren zijn 

groen- blaauw- of witachtig. vederkleed der 

maar de jongen hebben veelal minder zuivere en 

flaauwere kleuren dan de ouden. Im de koude en 

gematigde streken zijn de reigers trekvogels. Dit 

geslacht bevat een aanmerkelijk getal soorten. 

Degenen die min of meer op onzen gewonen 

of blaauwen reiger gelijken zijn hoog op de pooten, 

en zij hebben eenen hoogen en puntigen bek en 

eenen langen hals. De meesten stemmen ook in 

hunne levenswijze met onzen blaauwen reiger overeen, 

en slechts de roode reiger schijnt hieromtrent eenige 

uitzondering te maken. De grootste van alte bekende 

soorten is de Reuzenreiger, drdea Goliath. Zij bereikt, 

staande, eene hoogte van nagenoeg 4 voet, en heeft, 

in den ouden leeftijd, de onderdeelen bruinrood. Zij 

wordt in het heete Afrika tot Kafferland aangetroffen. 

Den 

het wijfje legt er, zoo als 

gevangen staat verdraagt zij zeer goed, en 

dit imm onze diergaarde 

geschiedde, zelfs cijeren. 

De Reuzenreiger. Ardea Goliath, 

Eene andere groote, met den reuzenreiger verwante, 

maar wat kleinere en op de onderdeelen grijsachtige 

soort is Ardea fyphon. Zij wordt in Oost-Indië en 

Australië tot Nieuw Guinea aangetroffen. — De eroote 

reiger van Zuid-Amerika, drdea gocoi, heeft in kleur 

en voorkomen de erootste overeenkomst met onzen 

blaauwen reiger; maar hij is veel grooter en heeft 

den geheelen bovenkop zwart. — De even groote 

Noord-Amerikaansche reiger, Ardea Herodias, heeft de 

schenkels en het grootste deel van den hals ros, en houdt 

zich in groote, met sparreboomen begroeide moerassen 

op. — Onze blaauwe Reiger, Ardea, cinerea, wordt in 

het grootste gedeelte van Europa, Afrika, Azië en 

Australië aangetroffen. Hij nestelt gezellig op boomen, 

en somtijds bij duizenden in groote bosschen, ver 

van het water, hetwelk hij echter dagelijks opzoekt 

om te gaan visschen. Zoodanige bosschen noemde 

men reigerbosschen. Het grootste reigerbosch in ons 

land is het Soerensche woud in Gelderland. Daar er 

in dit bosch jaarlijks eenige duizend paar reigers 

en de ver in de ronde uitgestrekte heide 

biedt 

geschiktste gelegenheden tot de jagt met valken op de 

broeden, 

het paardrijden veroorlooft, het eene der 

reigers aan, en deze had er ook, tot in het jaar 

1854, jaarlijks in de maanden Junij en Julij op eene 

groote schaal plaats, — De roode Reiger, door 

vennep ven EN je 
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de natuurkundigen »Purperreiger”, Ardea purpurea 

genaamd, is een weinig kleiner dan de blaauwe 

reiger, maar veel fraaier van kleur, en vooral in 

het oog vallend door de fraaije donker purperachtige 

tint der schouders en onderdeelen. Hij wijkt bovendien 

teenen, en nadert af door veel 

hierdoor tot de Roerdompen, gelijk ook door zijne 

zijne langere 

levenswijze, doordien hij gewoonlijk in het riet en niet 

op boomen nestelt. De roode reiger is nagenoee 

even ver verspreid als de blaauwe reiger, en op 

de Sunda-eilanden en Celebes veel menigvuldiger 

dan deze. 

Men noemt Ziwerreigers of »Eeretten” de soorten 

die in hare gestalte met de gewone reigers 

overeenstemmen, maar in elken leeftijd een geheel 

wit vederkleed hebben. Bevendien zijn de vederen 

den mantel en de schouders buitengewoon 

verlengd, en van lange, losse draden voorzien, en 

van 

het zijn deze vederen, welke, tot bundels vereenigt, 

de zoogenaamde reigerbossen of pegretten” vormen. 

De kleine Zilverreiger heeft, gelijk onze blaauwe en roode 

reiger, den mek van een paar lange en smalle vederen 

voorzien, de vederen van den kop zijn allen zeer 

verlengd, en de pooten, gelijk ook de bek, grootendeels 

zwart. Hij wordt in Afrika, het warme Europa en 

Azië tot Noordelijk 

aangetroffen. — kleinen Zilverreiger _ van 

Nieuw-Guinea en Australië 

Jij den 

Amerika, drdea candidissima, zijn alle vederen aan 

het achterhoofd verlengd en puntig, en dit is ook 

het geval bij den Zeuzen-zitverreiger, Ardea occidentalis. 

Amerika. — De 

zilverreigers hebben in het geheel geene verlengde 

van drie overige soorten van 

vederen op den bovenkop of aan het achterhoofd. 

De grootste dezer, Ardea alba, wordt in Zuidoostelijk 

Europa, de daaraan grenzende landen van Azië en in 

Noord-Afrika aangetroffen. — Eene andere, eenigzins 

kleinere soort, Ardea egretta, schijnt alle werelddeelen, 

behalve Europa, te bewonen. De derde, 4rdea intermedia, 

is niet veel grooter dan de kleine zilverreiger, en 

daarvan gemakkelijk te onderscheiden door haren gelen 

bek: zij werd in Japan, op de Philippijnsche eilanden. 

in den Indischen Archipel en Australië waargenomen. 

Kenige soorten vertoonen het zonderlinge verschijnsel, 

dat sommige voorwerpen wit, de andere donker 

van kleur zijn. Bij de grootste dezer, Ardea rufa, 

uit het 

voorwerpen ros; bij anderen, b. v. de in den Indischen 

warme Noord-Amerika, zijn de donkere 

Archipel zeer gewone Ardea jugularis, blaauwachtie 

leikleurig. 

De Ralreigers hebben eenen gelen, maar van 

voren zwarten bek, De gewone soort, Ardea comata, 

bewoont Afrika, Zuidelijk Europa, en broedt zelfs 

enkel op de plassen tusschen Gouda en Rotterdam 

gelegen. Zij is veel kleiner en fijner van maaksel 

dan de roerdomp en de hoofdkleuren van haar 

vederkleed zijn wit, ros en roserijs. ij SH 
Fene der fraaiste soorten van reigers is Ardea 

sibilatrie, van het heete Amerika. Zij is kleiner dan 

onze blaauwe reiger. 

De kleinste soort van ons werelddeel is het 

zoogenaamde Woudaapje, Ardea minuta. Zij komt ook 

algemeen in ons land voor waar riet groeit, en 

plaatst haar los en slecht vervaardigd nest, gelijk 

de rietzangers, tusschen de rietstelen, langs welke 

zij zeer behendig klimt. Hare eijeren zijn fijn helder 

groenachtig. — kene met het woudaapje verwante, 

maar _kleimere, en in het algemeen de kleinste 

reigersoort is Ardea ewilis, vaa Noord-Amerika. 

De Roerdomp, Ardea stellaris, die ook in Azië tot 

Bengalen en Japan voorkomt, behoort mede onder 

de soorten die onze waterrijke streken bewonen. Hij 

leeft, gelijk het woudaapje, in het riet, houdt zich 

echter, wanneer dit nog te klein is, in het hout op, 

waar men hem dikwijls langs de takken ziet klimmen. 

Hij is vooral ook bekend wegens het, tot op groote 

afstanden hoorbare gebrul, hetgeen hij, gedurende 

den paar- en broedtijd, vooral des nachts laat hooren, 

en dat voortgebragt wordt, terwijl de vogel den bek 

in het water steekt. Hij nestelt in het riet, 

Men geeft den naam van »Kwakken” aan de 

soorten met eenen dikken kop. Onze gewone Kwak, 

Ardea nycticorar, wordt in Europa, Afrika en Azië 

aangetroffen, en ook de gewone Amerikaansche Kwak 

is weinig van den onzen verschillend. Hij houdt zich 

in het riet en het nabijgelegen hout op, klimt 

behendie, en nestelt op boomen of in het hakhout. 

Thans is hij zeldzaam in ons land, terwijl hij eenige 

eeuwen geleden buitengemeen menigvuldig was. 

Aan de kwakken slut zich eene soort uit 

Zuid-Amerika, de Schuitber, 

ofschoon in 

Caneroma coehlearia, aan. 

kleur 

overeenkomst vertoonende met onzen kwak, wijkt echter 

Deze voeel, grootte en veel 

daarvan, gelijk ook van alle overige reiger vogels af, door 

zijnen buitengewoon breeden en schuitvormigen bek, 

( lanc1 oma eoehlearia. De Schuitbek. 



DE IBISSEN, IBIS. 

De Ibissen doen, door den vorm van hunnen bek, 

aan de wulpen denken. Intusschen is deze bek veel 

steviger en in zijne geheele lengte, aan weêrszijde van 

eene voor voorzien. Zij zijn ook veel steviger van 

maaksel dan de wulpen, en hunne teenen, vooral de 

achterteen, zijn langer en lager geplaatst. Men treft 

deze vogels in de warme en heete luchtstreken aan. 

Zij houden zich in moerassige oorden op, zetten 

zich gaarne op boomen, en voeden zich voornamelijk 

met wormen, kikvorschen of ook visschen. 

De gewone Ibis, Ibis falcinellus, is grooter dan onze 

groote wulp, en roodbruin van kleur, maar de 

vleugels, achterrug en staart zijn metaalglanzig donker 

blaauwgroen. Hij is over vele landen verspreid; 

broedt in ons werelddeel slechts in de zuidelijke 

streken, verdwaalt echter in het najaar somtijds meer 

noordelijk en zelfs tot ons. — Met deze soort min 

of meer verwant zijn de in ouden leeftijd geheel 

witte ibis, Zbis alba, van Mexico, en de prachtige 

in den ouden leeftijd geheel roode ibis van Zuid-Amerika, 

Zbis rubra. 

Eene grootere, gekuifile, roséachtig witte soort, 

1bis Nippon, bewoont Japan. 

1bis Nippon. 

Eene eroote soort van Australië, Zbis spinicollis. 5 y/ 

is merkwaardig doordien de vederen van haren 

krop tot lange, perkamentachtige blaadjes vervormd 

zijn. Zij eet, behalve allerlei kleine dieren, ook slangen 

eu hagedissen. 

De beroemdste soort, de heilige Zbis, Ibis religiosa, is 

wit: zij heeft echter de achterste schoudervederen en 

hierop volgende kleine slagpennen verlengd, met 

losse draden, en van eene zwartblaauwe kleur. 

De bek is zwart, en bij de ouden zijn kop en hals 

nagenoeg kaal en eveneens zwart. Zij bewoont Afrika, 

en behoorde bij de oude Egyptenaren onder de 

zoogenaamde heilige dieren. Eene met den heiligen 

ibis zeer verwante soort, bis melanocephala, is, van 

November tot April, memigvuldig op Java, en voedt 

zich alsdan nagenoeg uitsluitend met kreeftdieren. 

In Zuidelijk Afrika wordt eene door haren bek 

en wijze van nestelen zeer afwijkende soort aangetroffen. 

Dit is de Ombervogel, Scopus umbretta. Hij is grooter 

en steviger van maaksel dan onze groote wulp, 

heeft eene groote, hangende kuif en een geheel 

omberbruin vederkleed. Zijn bek is hoog, sterk 

zijdelings zamengedrukt en loopt van voren in eene 

haakvormige punt uit. Men treft 

boomen zittende aan, en hij plaatst zijn buitengewoon 

hem veelal op 

groot nest, 6 of 7 voet boven den grond, op eenen 

tak, den Het is 

uit takjes en klei vervaardigd, van binnen met riet 

rondom stam van eenen boom. 

en zachte stoffen belegd, en vormt een gesloten 

geheel, behalve eene zijdelingsche opening, die van 

eene soort van stoep voorzien is en tot een portaal 

leidt, verleent tot 2 

achtereenvolgende kamers. In de laatste dezer kamers 

hetwelk wederom toegang 

liggen de eijeren, 3 in getal. Deze verschillende 

vertrekken zijn door tusschenschotten met eene 

opening, van elkàar gescheiden. Beide seksen werken 

het broeden af. 

Het mannetje houdt, bij het broedende wijfje, wacht 

aan het nest. en lossen elkàar in 

op de stoep. 

De Ombervogel. Scopns wmbrella. 
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DE OOIJEVAREN. CICONIA. 

De ooievaren hebben in hunne gestalte en hun 

maaksel veel overeenkomst met de reigers, maar 

zijn in al hunne deelen steviger en hooger op 

de pooten, hun bek is dikker, de nagels zijn stomper, 

de teenen in het algemeen korter; zij houden hunnen 

hals bij het vliegen regtuit en steken dien, bij het 

vangen van den buit miet vooruit: zij voeden zich 

niet of weinig met visch en de eijeren zijn grover 

van schaal. 

Elkeen kent onzen gewonen Ooijevaar, Ciconia alba, 

die in vele lage en vochtige streken van het gematigde 

en warme Europa broedt, in sommige landen echter, 

b. v. in Groot-Brittannië, geheel en al ontbreekt, 

terwijl hij in ons land, waar hij vroeger zeer 

menigvuldig was, thans veel schaarser aangetroffen 

wordt. nadat, ongeveer 25 jaar geleden, de in 

het tot 

terugkeerende ooijevaren door eenen hevigen storm 

voorjaar van _ hunne verhuizing ons 

aan de kust van Westelijk Frankrijk grootendeels 

gedood werden. De ooijevaar broedt echter ook in 

Tartarije en Perzië, en men treft er in Algerië eene, 

als het ware, geheel afgezonderde, maar over het 

geheele land verspreide kolonie van aan, die niet 

verhuist. Onze ooievaar overwintert in Afrika, en 

begeeft zich aldaar zoo diep landwaarts in, dat hij 

somtijds tot aan de Kaap de Goede Haop verdwaalt, 

terwijl men hem in Azië gedurende den winter tot 

Bengalen aantreft. Bij ons komt de ooijevaar in den 

regel tegen het begin van Maart aan, en verhuist 

in September. Het hem zoo kenmerkend geklepper 

met den bek laat hij tot laat in den zomer hooren. 

Hij plaatst zijn groot nest op boomen of gebouwen, 

en men weet dat men hem hiertoe, door het 

oprigten van eene stevige onderlaag, veelal in de 
A gelegenheid tracht te stellen. De 3 tot 4 eijeren 

zijn vuil wit. De ooijevaar voedt zich met insekten, 

kikvorschen, hagedissen, slangen, en daar hij ook 

vele veldmuizen ve slindt, zoo is hij een voor den 

landbouw nuttige D 

oude Romeinen af‚ door den landman in bescherming 

vogel, die reeds van de tijden der 

genomen werd. — De tweede soort van ons werelddeel 

is de zwarte Ooijevaar, Ciconia migra. Hij is een 

weinig kleiner dan de witte, zijn zwart vederkleed 

heeft bij de ouden eenen prachtigen metaalglanzigen, 

paarsen en bronzen weêrschijn, maar de jongen 

zijn grootendeels donkerbruin van kleur. De zwarte 

ooijevaar wordt in oostelijk Siberië Europa en 

aangetroffen, en verdwaalt slechts zeldzaam in ons 

land en in het algemeen in Westelijk Europa. Hij houdt 

zich in met bosch bedekte rooerassige streken op. 

verhuist in den winter zuidelijk en verdwaalt somtijds 

tot Zuid-Afrika. — Ciconia Abdimit, van Abyssinië tot 

Mozambique verspreid, is de kleinste van alle bekende 

soorten en aanmerkelijk kleiner dan onze blaauwe 

reiger. De kleur van zijn vederkleed doet aan dat 

van den zwarten ooijevaar denken, maar hij heeft 

den bek en de pooten grootendeels groen, terwijl 

deze deelen bij den zwarten ooijevaar rood zijn. 

Er zijn twee soorten van ooijevaren die in haren 

vorm _ volmaakt met de voorgaande soorten 

overeenstemmen, maar van deze, gelijk ook van 

alle 

afwijken door haren diep gevorkten staart, die zwart 

overige ooijevaren, ja van alle reigervogels, 

is, terwijl de witte onder-dekvederen van den staart 

zeer lang en stevig zijn en derhalve aan pennen 

doen denken. — Eene dezer soorten, Ciconia maguari. 

heeft in kleur veel overeenkomst met onzen witten 

ooijevaar, maar zij is veel grooter, en bewoont de 

moerassige bosschen van het heete Zuid-Amerika. — 

De tweede soort, Ciconia leucocephala, is veel kleiner 

dan de zwarte ooievaar en donker van kleur. Zij 

wordt in Abyssinië en Oost-Indië aangetroffen, en 

is zeer menigvuldig op de Sunda-eilanden en Celebes. 

Eenige soorten hebben eenen zeer langen, dunnen 

hals en lange pooten, maar eenen zeer grooten. 

veelal een weinig naar boven gekromden bek. Zij 

zijn veel grooter dan de gewone ooijevaar. Eene 

dezer, Ciconia Senegalensis, heeft den kop, bovenhals. 

staart achterrug, en de vleugels zwarteroen. de 

overige vederen wit, en de naakte deelen zeer 

fraai gekleurd; want de pooten zijn groen, met 

eenen rooden ring om de hakken en eenen anderen 

aan den wortel der teenen, die bovendien met rood 

gezoomd zijn; de bek is aan zijne voorhelft karmijnrood. 

aan de achterhelft zwart; de naakte huid van het 

voorhoofd is geel, de teugels zijn steenrood, en de 

onderkaak is aan weèrszijde van een lelletje voorzien. 

Deze groote vogel, die onder de sieraden van onzen 

heete Afrika. — 

De tweede, even groote soort, Ciconia Australis, heeft 

dierentuin behoort, bewoont het 

den kop en hals, de schouders, den staart en het 

midden der vleugels zwartblaauw en 

het vederkleed 

de overige 

deelen van wit, eenen zwarten bek 

en roode pooten. Zij is schuw, voedt zich met visschen 

en kruipende dieren, en houdt zich in moerassen 

op. Gelijk bij onzen gewonen ooijevaar en Cicoria 

tencoeephala, schijnen de voorwerpen van deze soort 

twee groote, van elkander afgescheiden koloniën te 

vormen, van welke de eene het vasteland van Indië, 

de andere Australië bewoont. 

Men geeft den naam van MYCTERIA aan de soorten, 

die den kop en hals geheel of nagenoeg geheel naakt 

hebben. Zij zijn zeer groot, zeer stevig van maaksel 

en haar bek is buitengewoon zwaar. 

De soort van de Nieuwe Wereld, Mycteria Americana, 

heeft een wit vederkleed, en eenen rooden ring aan 

het achtergedeelte van den hals, terwijl de overige 

deelen van den hals, de kop. de naar boven gekromde 

bek en pooten zwart zijn. Deze groote soort bewoont 

het heete 

genoemd. Hij houdt zich aan meren of moerassen 

Amerika, en wordt in Brazilië »Jabiroe” 

in de nabijheid der bosschen op. zet zich en nestelt 



op boomen, legt 2 eijeren, en kleppert, gelijk onze 

ooievaar, met den bek. 

De overige Mycteria’s bewonen de Oude Wereld, 

en zijn vooral gekenmerkt door hare buitengewone 

zachte onder-dekvederen van den staart, die als 

sieraad gedragen en Maraboe-vederen, naar den naam 

dien men aan deze vogels meer in het bijzonder 

geeft, genoemd worden. Deze vogels hebben eenen 

Zij worden in de heete 

De soort 

buitengewoon dikken bek. 

streken van Afrika en Azië aangetroffen. 

van Afrika, Mycteria erumenifera, is op de bovendeelen 

groenzwart, hetgeen slechts door de witte zoomen 

der groote dekvederen van de vleugels afgebroken 

wordt. De naakte deelen van den kop zijn 

vleeschkleurig. 

De Maraboe. Myeteria erumenifera. 

De groote soort van het vasteland van Indië, 

Myeteria argala, is van boven zwartgraauw, maar 

De 

argala houdt zich voornamelijk aan de oevers der 

de groote vleugel-dekvederen zijn geheel grijs 

rivieren op, en daar deze vogels vooral het vleesch 

van doode dieren en allerlei afval verslinden, zoo 

worden zij beschermd, en zijn zelfs in de steden, 

b. v. te Calcutta, zoo menigvuldig, dat men hen bij 

duizenden op de daken der huizen ziet zitten, en 

met de gieren en honden in bovengenoemden buit 

deelen. Men houdt hen in de dorpen ook, gelijk in 

Europa de ganzen, in den tammen staat, met het doel 

om de zoogenaamde Maraboe-vederen te verkrijgen 

en in den handel te kunnen brengen. — Op de 

Sunda-eilanden beeft men eene eenigzins kleinere 

soort, Myeteria Javanica of »eapillata”. Haar hals is 

grootendeels okergeel; de bovendeelen zijn groenzwart, 

met golvende zwarte dwarslijnen, en deze kleur gaat, 

op de groote vleugel-dekvederen, in eene fraaije 

metaalelanziee, paarse tint over. Deze vogel houdt 

zich op weilanden en rijstvelden op. Hij voedt zich 

met palingen en slangen en plaatst zijn groot, van 

riet en suikerriet vervaardigd nest op de dikke 

takken van groote boomen. 

De Balaeniceps rev Is een maraboe met eenen 

breeden schuitvormigen bek, gelijk de schuitbek 

(Cancroma), en met langere teenen dan gewoonlijk. 

Deze merkwaardige vogel bewoont de oevers van 

Witten 

kreeftdieren. 

den Nijl, en voedt zich voornamelijk met 

De Balaeniceps. Balaeniceps rex. 

DE GAPERS. ANASTOMUS. 

Men geeft dezen naam aan twee soorten van vogels, 

die zich het meest natuurlijk aan de gewone ooijevaren 

aansluiten, zich echter van deze, even als van alle 

overige reigervogels onderscheiden, door dat de beide 

kaken slechts aan den grond en aan de punt tegen 

elkaär stooten, en derhalve, langs hare geheele overige 

lengte, gapende blijven. Zij bewonen Afrika en het 

vasteland van Indië, zetten zich veel op boomen, 

voeden zich voornamelijk met kikvorschen, en evenaren 

in grootte ongeveer den blaauwen reiger. 

De soort van Oost-Indië, Anastomus Pondiceanus of 

pcoromandelius”, is wit, hetgeen intusschen op de 
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achterhelftder vleugels door zwart vervangen wordt. — 

De Afrikaansche soort, Axnastomus lamelligerus, is 

bruinzwart, en de schachten van een gedeelte der 

kleine vederen zijn afgeplat en veelal tot vrij 

uitstekende hoornplaatjes verlengd. 

De Afrikaansche Gaper. Anastomus lamelligerus. 

DE TANTALUSSEN. TANTALUS. 

De Tantalussen hebben de gedaante en ongeveer 

de grootte van den gewonen oijevaar, maar hun bek 

is stomp en gekromd als bij de ibissen. Hun vederkleed 

is wit, maar de vleugel- en staartpennen zijn zwart. 

Zij bewonen de heete luchtstreken. 

heeft 

de pooten bruin, hetwelk echter bij de teenen door 

De Amerikaansche soort, Zuutalus loeulator, 

geel vervangen wordt. De bek is donkerkleurig en 

de kop is maakt en blaauwachtig, hetgeen ook, bij 

oude voorwerpen, het geval is met den hals. Zij 

nestelt op boomen en leeft gezellig. 

Bij de drie overige soorten is de bek, bij volwassene 

roodachtie de kop naakt en 

Tantalus 

van Oost-Indië, is kennelijk aan hare zwarte, met wit 

voorwerpen, geel, 

roodachtig, — Eene dezer, leucocephalus, 

geschakeerde veeren en dekvederen der vleugels, 

terwijl de buitenste kleine slagpennen en groote 

buitenste dekvederen der vleugels rosékleurig en met 

eenen purperen en witten band omzoomd zijn. — De 

Afrikaansche soort heet Tuxtalus ibis; de Javaansche 

Tantalus lacteus. Bij laatstgenoemde is het wit van 

het vederkleed zonder eenige roode tint. Zij wordt 

menievuldie op de Sunda-eilanden aangetroffen, en in 

den broedtijd ontwaart men veelal beide ouders met 

hunne 9 jongen op de zoutwater-moerassen of de dijken 

en rijstvelden bezig met krabben uit hare holen te 

halen en te verslinden. 

Tantalus lacteus. 

DE LEPELAARS. PLATALEA. 

Men kan de Lepelaren beschouwen als ooijevaren 

met eenen geheel afveplatten, verbreeden en naar 

voren in een schijf uitloopenden bek. Hun geziet is 

min of meer naakt, en het vederkleed geheel of 

grootendeels wit. Intusschen zijn de groote slagpennen 

bij eenjarige voorwerpen in den regel zwart. Zij 

worden in de heete en gematigde streken aangetroffen. 

leven gezellie op meeren, moerassen en aan de monden 

der _ rivieren, en halen hun voedsel, hetwelk in 

wormen, slakken, insekten, kikvorschen, visschen en 

vischkuit bestaat, met hunnen bek uit het moerassige 

water. 

De gewone Lepelaar, Platalea leucorodia, nestelt in 

ons land, aan den Beneden-Donau en aan de oevers 

van de Kaspische en Aral-zeën, maar hij brenet het 

gure jaargetijde in Noord-Afrika, Perzië en Hindoestan 

door. Hij maakt zijn nest, hetwelk de gedaante van 

eene pyramide heeft, gezellig in moerassen. Zoodanige 

nestelplaatsen heeft men in ons land op het Horster 

meer, tusschen Amsterdam en Utrecht gelegen, en 

bij het 

Rotterdam en 

zoogenaamde Schollevaars-eiland, tusschen 

Gouda. — De Amerikaansche soort, 

Platalea ajaja, is de fraaiste van allen. Zij is op de 

vleugels en naar achteren prachtig rosérood, en de 

nagenoeg geheel naakte kop is roodachtig. — Bij 

Platalea flavipes, uit Australië, is het naakte geziet 

van achteren met zwart omzoomd, de bek en pooten 

zijn geel en de buitenvlag van eenige der binnenste 
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slagpennen bestaat uit zwarte, losse en_waaijerachtig 

over de vleugels hangende draden. 

Ae Nl 
BNL 

Platalva flavipes. 

DES NEI MN OMG ESE 

SICTONKORBINCRES: 

De groote familie der steltloopers bevat, behalve 

de snippen, de grutto's, de strandloopers, de ruiters, 

de wulpen, de kluiten en andere met deze verwante 

vogels. De snipvogels zijn klein of van middelmatige 

grootte. Hun kop is afgerond, de mondopening klein; 

de oogen zijn meestal groot, hoog en min of meer 

naar achteren geplaatst; de teenen zijn middelmatig 

of lang, maar de achterteen is veelal klein en ontbreekt 

somtijds geheel en al; de bek is even lang of langer 

dan de kop, dun, regt of een weinig afwaarts, somtijds 

ook opwaarts gekromd; de vleugels zijn meestal puntig 

en van genoegzame lengte, om den min of meer korten, 

regten of afgeronden staart te bedekken of daarover 

Hun bestaat 

insekten en andere kleine dieren. De meesten houden 

heen te reiken. voedsel uit wormen, 

zich op moerassige plaatsen op en vliegen snel. Zij 

nestelen im den regel op den grond, en leggen een 

klein getal, maar naar evenredigheid zeer groote en 

peervormige eijeren, die veelal op eenen olijf kleurigen 

grond met donkere vlekken bedekt zijn. Men treft hen 

m alle werelddeelen aan, maar verreweg de meesten 

nestelen uitsluitend in het noordelijk halfrond, en 

strekken daarentegen hunne verhuizingen tot in het 

zuidelijk halfrond uit. 

DrEISS"Ne DE BOBSEIN SI CrONENO NB TANKS 

Als voorbeelden van dit groote geslacht kunnen 

onze Houtsnip en onze Watersnip dienen. Haar oog 

is groot, hoog en ver naar achteren geplaatst; de 

vleugels zijn min of meer afgerond, ofschoon de eerste 

slagpen langer is dan de overigen; de staart is tamelijk 

kort en afgerond; de pooten zijn middelmatig, de 

teenen daarentegen, vooral de achterteen, langer dan 

bij de overige snipvogels. Zij houden zich in moerassige 

streken, of sommigen ook in bosschen op, en zoeken 

haar voedsel veelal door in den grond te boren. Dit 

geslacht bevat 3 ondergeslachten, en eene geheel 

afwijkende soort van de Gezelschaps-eilanden. 

De Moutsnippen, Scolopar, wijken niet slechts van de 

overige snippen, maar van alle andere steltvogels af 

door hare tot aan de voetwortels met vederen bekleede 

schenkels. De bek is veel langer dan de kop en van 

voren een weinig verbreed en eenigzins week. Het 

vederkleed is van donkere dwarsstrepen voorzien. Zij 

houden zich in bosschen op, en er zijn slechts drie 

soorten bekend. — Onze gewone Houtsnip, Scolopax 

rusticula, nestelt in de bosschen der gematigde en 

koude streken van het noordelijk halfrond, en verhuist 

tot Noord-Afrika, Nepaul en Zuidelijk China. In ons 

land broedt zij slechts in zeer kleinen getale, komt 

daarentegen in het najaar in groote menigte tot ons, 

keert 

spoedig naar de gewone, noordoostelijk 

maar in het voorjaar meer regtstreeks en 

van ons 

gelegene broedplaatsen terug. De houtsnip behoort 

onder de meest gezochte soorten van vliegend wild, — 

Op de bergen van Java heeft men eene kleinere en 

donkerder gekleurde soort, Scolopaw salurala, — De 

houtsnip van Noord-Amerika, Scolopar minor, is nog 

kleiner. 

De Watersnippen, Gallinago, zijn van de houtsnippen 

onderscheiden door den van onderen naakten 

schenkel. Zij houden zich veelal in moerassige 

streken op. — Onze gewone Watersnip, Gallinago 

scolopacina, heeft zeer breede staartpennen, die 

gewoonlijk 14 in getal zijn. Zij nestelt in de koude 

en gematigde streken van het noordelijk halfrond, 

somtijds op _ boomen, waarop zij ook, in den 

paartijd, dikwijls gaat zitten. Op hare verhuizingen 

begeeft zij zich zuidelijk tot Noord-Afrika, Bengalen, 

China en de Phülippijnsche eilanden. De Poelsrip, 

Gallinago major, die menigvuldig in Noordoostelijk 

Europa broedt, komt slechts in kleinen getale op den 

trek tot ons. — De grootste van alle watersnippen 

is Gallinago gigantea, van Brazilië. Zij overtreft zelfs 

onze houtsnip een weinig in grootte, — Eene soort, 

Gallinago stenura, die in Nepaul, China en op de 

Sunda-eilanden voorkomt, is merkwaardig, omdat 

haar staart uit 22 tot 26 pennen zamengesteld is, 

van welke vooral de buitenste 6 paren buitengewoon 

smal en nagenoeg lijnvormig zijn. Zij gelijkt overigens 

zeer onze watersnip. — Het Bokje, op gewone 
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Gallinago gallinula, is de kleinste van onze en alle | schijnt ook in de meeste dezer streken te broeden. — 

overige waterspippen. 

De BASTAARD-SNIPPEN, RHYNCHAEA, naderen tot de 

watersnippen in levenswijze, maar de bek is korter, 

hard en een weinig gekromd; de vleugels zijn 

sterker afgerond en de kleuren van het vederkleed 

zijn niet slechts zeer afwijkend, maar ook zeer 

verschillend volgens den leeftijd. Zij bewonen de heete 

luehtstreken. Er zijn slechts 2 soorten van dit geslacht 

bekend. — Die der Oude Wereld, RAynchaea variegata, 

heeft de erootte van onze gewone watersnip, en 

werd in geheel Afrika, in Indië tot Japan en de 

Sunda-eilanden en ook in Australië aangetroffen. Zij 

De 

naauwelijks grooter dan ons bokje. 

Amerikaansche soort, RAyunchaea semicollaris, is 

Op O-taïti treft men eene zeer afwijkende soort, 

Prosobonia leucoptera, aan, die in sommige opzieten 

tot de strandloopers of zelfs de waterhoentjes schijnt 

te naderen. Hare teenen zijn even sterk ontwikkeld 

als bij de overige snippen; maar haar bek is kort, 

de oogen zijn kleiner en de vleugels meer afgerond. 

Zij is op de onderdeelen roodachtige bruin, op de 

bovendeelen donkerbruin, met eene groote witte vlek 

aan den voorvleugel. Men treft haar aan de oevers 

der beken aan. 

Prosobonta 

DRE SGIRNUND MOIS MEE MNOIS TAN 

De grutto's naderen het meest de watersnippen, 

maar zij zijn veelal hooger op de pooten, en deze 

zijn langer; de teenen zijn aan hunnen wortel van 

een of twee spanvliezen voorzien; de oogen zijn 

kleiner; de bek is veelal een weinig opwaarts gekromd; 

de wijfjes zijn aanmerkelijk grooter dan de mannetjes: 

zij hebben een min of meer in het rosse trekkend 

en van het grijze winterkleed geheel verschillend 

zomerkleed ; hunne stem is schel, en het zijn dagvogels. 

Zij nestelen in het noordelijk halfrond. verhuizen 

echter tot in het zuidelijk halfrond. 

Bij sommige soorten is de erondhelft van den 

staart wit, de eindhelft zwart. Hiertoe behoort onze 

gewone Grutto, Limosa aegocephala of »melanura’”’, die 

in het gematigde Wuropa en gelijksoortige naburige 

streken van Azië broedt en tot Abyssinië en Benealen 

verhuist. Hij is in onze lage landen. op vele plaatsen, 

zoo menigvuldig, dat zijne eijeren jaarlijks bij duizenden 

mgezameld en verkocht worden. Hij is hoog op de 

pooten, grooter dan de kievit, en laat zijne heldere 

stem, waarvan zijn naam »Grutto” ontleend is, vooral 

bij het vliegen hooren. Im Holland draagt hij ook 

» Marel” Friesland 

„Schrier. Men kan hem gemakkelijk in den vetemden 

den naam van en in dien van 

leucoplera. 

staat houden. — Hij wordt in het gematigde Oost-Azië 

vertegenwoordigd door eene zeer verwante, maar 

eenigzins kleinere soort, die ook lager op de pooten 

is, Deze, Limosa brevipes genoemd, trekt zuidelijk tot 

Australië en Nieuw-Zeeland. — In Noord-Amerika 

wordt zij wederom vertegenwoordigd door eene soort 

met geheel zwartbruine onder-dekvederen der vleugels, 

Limosa hudsonica genoemd. 

Bij andere soorten zijn de staartpennen, in hare 

geheele lengte, op eenen lieten grond, van zwarte 

dwarse banden voorzien. Hiertoe behoort ouze ross 

Grutto, Limosa rufa of »Lapponica’”, die in Noordelijk 

Seandinavië, in Finland en de nabijliggende streken 

van Azië broedt, bij ons echter, even als in het overige 

Europa, slechts op den trek voorkomt. — Ook deze 

soort wordt in Oostelijk Azië door eene andere zeer 

verwante soort, Limosa uropygialis, vervangen, die echter 

een weinig grooter is, langere pooten en den rug sterker 

gevlekt heeft. — In Noord-Amerika leeft eene soort. 

Limosa fedoa, die door hare grootte en gestalte aan 

Grutto doet 

donkere dwarse 

den gewonen denken, maar geheel 

bleek rosachtie 1s. met banden en 

vlekken. 

Noord-Amerika brengt ook nog eene kleimere soort. 

Limosa grisea genoemd, voort, díe laag op de pooten 

is en eenen reeten bek heeft. 



Limosa semipalmata wijkt van alle overige soorten 

af, doordien alle 3 voorteenen spanvliezen vertoonen. 

Bovendien is haar snavel naar voren veel meer 

verbreed. Zij herinnert overigens door hare kleuren 

aan den rossen Grutto, door hare lange pooten aan 

den gewonen Grutto. 

DE STRANDLOOPERS. TRINGA. 

De strandloopers hebben in het algemeen de 

gestalte van snippen, maar hun bek en de teenen 

zijn korter, en de achterteen ontbreekt bij eene soort 

zelfs geheel en al, de vleugels zijn puntiger, zij hebben 

kleinere oogen, een van het grijze winterkleed 

verschillend en min of meer rosachtig zomerkleed, 

en zij zijn dagvogels. Zij broeden in het noordelijk 

de koude streken, strekken halfrond. en veelal in 

echter hunne in het zuidelijk 

halfrond uit. De meeste soorten hebben vrije teenen, 

dat is te zegeen, teenen zonder spanvliezen. 

Sommige soorten hebben korte en stevige pooten. — 

verhuizingen tot 

Eene dezer, Tringa canutus, die een fram rosrood 

zomerkleed en de grootte van een lijster heeft, komt 

ons slechts in het gure jaargetijde opzoeken. — Dit 

het kleinere, 

paarsachtig zwarte Tringa maritima. 

is ook geval met de van boven 

Tringa subarguata heeft eenen eenigzins gekromden 

bek, is op kop, hals en de onderdeelen in het 

prachtkleed fraai bruinrood. Zij is nagenoeg zoo 

groot als een spreeuw, broedt in de koude streken 

van het noordelijk halfrond en komt bij ons slechts 

op den trek uitstrekt tot 

Midden-Afrika en Australië. — De kleinere Tringa 

voor, die zich echter 

cinelus heeft in het prachtkleed de borst zwart, en 

broedt in alle koude streken van het noordelijk 

der Oude Wereld bieden halfrond; de voorwerpen 

ten hunner 

buitengewone onderlinge verschillen aan. Ook deze 

intusschen opzigte grootte geheel 

soort trekt tot in de heete luchtstreken. - — De kleinste 

soorten van ons werelddeel en Azië zijn Prixga minuta 

en Temmincki, en beide treft men ook op den trek 

in ons land aan, ofschoon laatstgenoemde zeer zeldzaam 

is — Hetzelfde is het geval met Pringa platyrhyncha, 

die den bek van voren ietwat verbreed heeft, en 

wier kleuren eeniezins aan die van het bokje doen 

denken. 

De Kemphaan, Tringa pugnax, is hooger op de pooten 

dan de overige strandloopers, met uitzondering van 

de volgende soort, en wijkt ook van deze af door 

het spanvlies, hetwelk den grond van buiten- en 

middelteen vereenigt. Bovendien is het mannetje veel 

grooter dan het wijfje, en in het prachtkleed op 

eene geheel buitengewone wijze gekenmerkt door 

eenen zeer grooten kraag, die zamengesteld is wit de 

verlengde halsvederen, terwijl men tevens aan 

weêrszijden van het achterhoofd een grooten bundel 

verlengde vederen waarneemt, en de vederen van 

het gezigt tot wratjes vervormd zijn. De mannetjes 

van den kemphaan zijn ook nog merkwaardig door 

de buitengewone verscheidenheid van kleur, welke 

zij, naar gelang der voorwerpen, in het prachtkleed 

aanbieden, en door de gevechten, die zij elkaär, in 

den paartijd, leveren. Het is overigens een stille vogel. 

Hij broedt in de koude en gematigde streken van 

het noordelijk halfrond, echter slechts op sommige 

bepaalde plaatsen b. v. in de vele weilanden van 

ons land, van Denemarken enz. Op den trek komt 

hij tot Bengalen en Zuid-Afrika. Hij verdraagt de 

gevangenschap goed, en daar de mannetjes ook dan 

het vechten niet laten, zoo kan men dit zonderlinge 

schouwspel gemakkelijk waarnemen. Intusschen doen 

zij elkaâr bij dit zoogenaamde vechten eigenlijk 

geen kwaad. 

In Amerika heeft soorten wier voorteenen 

allen, aan den grond, door een spanvlies vereenigd 

dezer, heeft 

overeenkomst met onze Tringa subarguata, is echter 

men 

zijn. — Eene Tringa _ himantopus, 

veel hooger op de pooten. — De tweede, Tringa pusilla 

of »semipalmata’’, behoort onder de kleinste soorten 

van het geslacht. 

De soort zonder achterteen, Pringa arenaria, nestelt 

binnen of digt bij den poolkring, trekt echter zelfs 

tot Chili, Zuid-Afrika en Java. Zij is op den trek, 

langs 

zich, in het najaar, somtijds vele duizenden aan den 

ons strand, zeer gemeen, en er verzamelen 

mond van de Maas en andere rivieren. 

DE FRANJEPOOTEN. PHALAROPUS. 

De franjepooten zijn strandloopers, wier voorteenen, 

behalve een spanvlies aan hunnen wortel, van eenen 

huidzoom voorzien zijn, die dikwijls volgens de 

geledingen ingesneden is. Men kent slechts 3 soorten 

van dit geslacht. Zij broeden in de koude streken 

van het noordelijk halfrond, trekken echter ver naar 

het zuiden. 

Eene der soorten met wezenlijk van franjen voorziene 

teenen, Phalaropus fulicarius, heeft eenen eenigzins 

afgeplatten bek, en nadert in grootte onzen spreeuw. 

Haar zomerkleed is fraai. Zij komt op den trek, maar 

zeer enkel, tot ons, en broedt in de Noordpoolstreken. 

De tweede soort, Phalaropus Myperboreus, bewoont 

zelfde streken. die Zij is gekenmerkt door haren 

buitengewoon fijnen bek. Men treft haar, op den 

trek, menigvuldig in de Molukken aan. 

De soort zonder insneden aan de zoomen der teenen, 

Phalaropus Wilsonii, heeft de grootte van een spreeuw. 

Zij is grooter en hooger op de pooten dan de beide 

overige soorten. 

DE RUITERS. TOTANUS. 

De ruiters zijn strandloopers zonder een ros 

zomerkleed. Zij zijn veelal hooger op de pooten 



dan deze, de bek is zamengedrukt en somtijds min 

of meer opwaarts gebogen. Zij hebben spanvliezen 

aan den grond der voorteenen, maar dat tusschen 

binnen- en middelteen is veelal klein of naauwelijks 

ontwikkeld. Hun stemgeluid is schel, en zij zetten 

zich somtijds op verhevene voorwerpen, en eenige 

leggen hunne eijeren zelfs in oude op boomen geplaatste 

nesten van andere vogels. Ook zij nestelen in de 

koude 

halfrond, 

den aardbol slechts op den trek voor te komen. 

en gematigde streken van het noordelijk Ss 2 dl 
streken en schijnen in de overige van 

Bij eenige soorten zijn de pooten lang en eroen- of 

geelachtig, en haar snavel is een weinig opwaarts 

gekromd. Onder deze behoort de groenpootige Ruiter, 

Totanus glottis, die in het noorden der Oude Wereld 

broedt, maar op den trek somtijds ook in Amerika 

wordt aangetroffen. 

Andere soorten hebben roode pooten. en een 

Eene 

Totanus fuscus, is in het 

donkeren, maar aan den grond rooden bek. 

Ruiter, 

zomerkleed grootendeels leizwart. Zij broedt in het 

dezer, de zwarte 

noorden der Oude Wereld, wordt echter, op den trek, 

menigvuldig bij brak water, b. v. aan de oevers 

der Zuiderzee aangetroffen. — De andere soort is de 

Pureluur, Totanus calidris, die in groote menigte op 

onze weilanden broedt, en door haar stemgeluid en 

den witten band over de vleugels in het oog valt, 

bij elkeen bekend is, en in alle dierentuinen levend 

gehouden wordt. 

Andere 

b. v. Totanus slagnatilis, die in de geheele Oude Wereld 

soorten hebben eenen zeer dunnen bek, 

en, ofschoon zeer enkel, ook in ons land waargenomen 

werd. 

Bij eenige soorten, die ongeveer de srootte van een 

zanglijster hebben, zijn de boven-dekvedefen van den 

staart wit, en zij zijn ook merkwaardig, door dat zij, 

in plaats van, gelijk de overige snipvogels, op den 

grond te broeden, hare eijeren gaarne op boomen in 

oude lijsternesten leggen. Eene dezer, Totanus 

glarcola, door onze jagers Witgatje genoemd, broedt 

vrij algemeen in onze veengronden en vooral op 

moerassige plaatsen in de heidevelden. 

Bij sommige soorten zijn de spauvliezen tusschen 

de teenen sterker ontwikkeld dan gewoonlijk. — 

Eene dezer, Totanns semipalmatus, is vooral gekenmerkt 

door haren bek. Zij bewoont Noord-Amerika, verdwaalt IJ 
echter somtijds in ons werelddeel. — Bij eene andere 

soort, Potanus cinereus, veelal Zerek genoemd, is de 

bek opwaarts gekromd. Zij is laar op de pooten 

en grijs van kleur. Van hare broedplaatsen in het 

Noordelijke Rusland en Azië begeeft zij zich, op den 

trek, naar Australië, en verdwaalt ook in de overige 

gedeelten van Europa. 

Aan de ruiters sluiten zich eenige soorten aan. 

ACTEFIS genoemd, wier staart eenigzins langer en 

wiggevormig is. Zij hebben eenen regten bek, die 

een weinig langer of korter is dan de kop. Hiertoe 

behoort de in de meeste streken der Oude Wereld 

en ook in ons land menigvuldie voorkomende 4c/itis 

ypoleucos, die algemeen langs de oevers van onze 

plassen en meren broedt en zijn nest het liefst 

tusschen struiken, 

plaatst. 

maar op of digt bij den grond 

DrEN AU PSB ANS TENMUEMEE INST US. 

De Wulpen zijn tamelijk groote snipvogels met 

eenen min of meer aanmerkelijk verlengden en 

benedenwaarts gekromden bek. Zij zijn tamelijk 

hoog op de pooten, en hebben 4 korte teenen. Zij 

houden zich in duinstreken of op weilanden op: 

voeden zich vooral met wormen, insekten of kleine 

weekdieren; loopen en vliegen met snelheid; hebben 

eene fluitende stem; verhuizen gezellie en veelal des 

nachts; nestelen op den grond, en leggen telkens 4 

eijeren. Zij worden in alle wereldstreken aangetroffen. 

De 

het roestkleurige trekkend vederkleed, met zwarte. 

meeste soorten hebben een min of meer in 

grootendeels overlangsche vlekken, en spanvliezen 

aan den grond der 3 voorteenen. — De groote Wulp. 

Numenius arguata, is de grootste soort van ons 

werelddeel. Zij broedt algemeen op onze duineronden. 

Hare groote eijeren zijn voortreffelijk van smaak 

en grootendeels met bruine en olijf kleurige vlekken 

bedekt. Zij komt op den trek ook naar Noord-Afrika. 

De voorwerpen uit Noordoostelijk Azië, die tot in den 

Indischen Archipel verhuizen, zijn in het algemeen 

minder wevlekt dan de onzen. — Men heeft aldaar. 

als ook in Zuid-Afrika, eene andere soort met eenen 

veel langeren bek, Numenins major; terwijl in Oostelijk 

Äzië 

voorkomt, bij welke de grondkleur der bovendeelen. 

en Australië eene soort, Numenius Australis. 

achterwaarts van den mantel, niet wit, maar rosachtie 

grijsbruin is. — Onze leine Wulp, Numenius phacopus. 

Hij 
broedt in het noorden der Oude Wereld, verspreidt 

is een vierde kleiner dan de groote wulp. 

zieh echter, op den trek, nagenoeg over alle overige 

deelen van den aardbol, met uitzondering van Amerika. 

Op onze weilanden ziet men veelal, gedurende den 

geheelen zomer, kleine troepen dezer vogels, die er 

echter niet schijnen te broeden. — Onze kleine Wulp 

wordt in Amerika door eene soort, Numenius Hudsonieus 

genoemd, vervangen, die naauwelijks daarvan kan 

onderscheiden worden. — Bij de kleinste soort, Numerius 

minor. is de bek miet veel langer dan anderhalven 

ouden duim. Men treft haar in Oostelijk Azië en 

Australië aan. 

In Nepaul heeft men eene door hare teekenmeg 

en grijze grondkleur, en vooral door het gebrek van 

een spauvlies tusschen den buiten- en binnenvinger, 

afwijkende soort, Numenins Strutherst of »lbidorhvnchus” 

genoemd. Haar geziet en een kraag over den 

krop zijn zwart. Deze vogel behoort onder de 

zeldzaamheden. 



Numenius S/ruthersi. 

DE KLUITEN. RECURVIROSTRA. 

De kluiten zijn voornamelijk in het oog vallend 

door hunne buitengewoon lange pooten, en hunnen 

bek, die ongeveer de dubbele lengte van den kop 

heeft, dun, zwart van kleur, reet of een weinie 

opwaarts gebogen is, Hunne vleugels zijn puntig, 

en de staart is tamelijk kort en nagenoeg reet. 

Het vederkleed is wit en zwart, aan den hals 

somtijds ros. Hun romp heeft ongeveer de grootte 

van dien eener tortelduif. Zij bewonen binnenwateren, 

meren en moerassen, en worden in alle werelddeelen 

aangetroffen. 

Bij de EIGENLIJKE KLUITEN is de bek opwaarts 

gekromd. Zij hebben blaauwgrijze pooten, spanvliezen 

tusschen de voorteenen en een zeer kleinen achterteen. 

De gewone Kluit, Reeurvirostra avocetta, is de eenigste 

soort van ons werelddeel. Zij komt intusschen in 

Azië tot in Bengalen en in Afrika tot aan de Kaap 

de Goede Hoop voor. In ons land heeft zij hare 

broedplaatsen in Zeeland, aan den hoek van Holland. 

op Texel en Wieringen, verhuist echter reeds vroeg 

in het jaar. Zij voedt zich voornamelijk met 

waterinsekten. — De soort van Amerika, Reeurrirostra 

heeft im het kleed 

rossen, die van Australië. Reeurvirostra 

Americana, volmaakte eenen 

grijsachtig 

rubricollis, eenen kastanjebruinen hals. 

De STELTKLUITEN, HIMANTOPUS, zijn noe veel 

hooger op de pooten dan de eigenlijke kluiten; de 

achterteen ontbreekt geheel en al, de bek is zeer 

weinig opwaarts gebogen; de vleugels zijn lang en 

de pooten rood. 

De meesten hebben kleine spanvliezen tusschen 

de teenen. Onder deze behoort de gewone Steltkluit, 

Himantopus eandidus. Deze soort is wit; maar de 

mantel, vleugels en een band. welke van den 

bovenhals langs de zijden van den bovenkop loopt. 

zijn groenzwart. Im ons werelddeel is deze vogel 

tot de zuidelijke streken beperkt: hij komt daarentegen 

in geheel Afrika en in Azië tot het vasteland van 

Indië voor. — In laatstgenoemde streek en in den 

‚ Indischen Archipel tot Australië treft men eene 

verwante soort, Mimantopus leucocephalus, aan. 
: 

De Indische Stelikluit. Himantopus leucoeephalus. 

In Nieuw-Zeeland heeft men eene soort, Himantopus 

Novae Zeelandiae. die in den ouden leeftijd geheel 

zwart van kleur is. 

Eene afwijkende soort van Australië, imantopus 

pectoralis, heeft spanvliezen tusschen de voorteenen, 

en het midden van buik en borst zwart, hetgeen 

van voren door eenen breeden roodbruinen gordel 

beerensd is. 



DE ONONPE OLGE LS. 

CRUPRSSRONEMENSS 

be derde groote familie der steltvogels behelst 

de loopvogels, waartoe de trappen, de renvogels, 

de grielen, plevieren, kieviten, scholeksters en 

eenige andere min of meer afwijkende geslachten 

behooren. De loopvogels hebben min of meer 

verlengde, veelal stevige en met een netwerk van 

het 

schenkels is steeds naakt; de teenen zijn veelal kort, 

schubben bedekte pooten; ondergedeelte der 

dik en met kleine, min of meer regte nagels 

gewapend; de achterteen ontbreekt bij velen en, 

indien hij aanwezig is, is huj klein en hoog geplaatst. 

De vleugels zijn bij sommigen (de trappen) afgerond, 

De bek 

is zijdelings zamengedrukt en slechts zelden (bij de 

De staart is tamelijk kort 

bij de overigen puntig en tamelijk lang. IJ ief 5 ij 2 

scholeksters) verlened. 

en afgerond of vierkant. zelden verlengd en gevorkt. 

zooals dit bij de Glarcola’s plaats heeft. Deze vogels 

nestelen op den grond en leggen gevlekte eijeren. Zij 

houden zich in vlakke, zoowel drooge als moerassige 

streken op, en worden in alle werelddeelen 

aangetroffen. 

DEE IIR EASPRPBEENE (Or Ti IFS: 

De trappen worden in het dagelijksche leven, 

maar ten onregte, trapganzen genoemd, want zij 

hebben geene de minste overeenkomst met de 

ganzen, en naderen daarentegen in vele opzigten de 

hoendervogels. Zij zijn tamelijk groot en zeer stevia 

van maaksel. De romp is vleezig en zeer zwaar: de 

vleugels zijn middelmatig en afgerond: de pooten 

stevig, verlengd en met een netwerk van kleine 

schubben bedekt: de achterteen ontbreekt in den 

regel, en de overige teenen zijn kort en stevig; 

de bek is kort en flaauw gekromd, en de hals van 

tamelijke lengte. 

De EIGENLIJKE TRAPPEN hebben slechts 3 teenen 

met stompe nagels, en worden alleen in de Oude 

Wereld, en het 

aangetroffen. De wijfjes zijn meestal kleiner dan de 

wel uitsluitend op vasteland 

mannetjes, die bovendien dikwijls fraaijer geteekend 

en van den eenen of anderen dosch voorzien zijn. 

Deze vogels houden zich in opene streken op, 

voornamelijk op grasvlakten, en, waar die aanwezig 

zijn, op graanvelden. Zij kunnen met groote snelheid 

loopen en vliegen ook goed, moeten echter, om van 

den grond op te rijzen, eenen grooten aanloop nemen. 

Na den broedtijd zwerven zij veelal gezellie in het 

rond. Hun voedsel bestaat uit het zaad en de jonge 

blaadjes van allerlei planten, uit wormen, kevers en 

andere kleine dieren. Hun vleesch is zeer smakelijk. 

Zij maken hun eenvoudig mest op den grond; het 

bevat veelal slechts 2 olijfkleurige, donker gevlekte 

eijeren, en de met dons bedekte jongen verlaten het 

nest zoodra zij uit het ei gekomen zijn. 

De groote Trap, Otis tarda. neemt in ons werelddeel, 

auerhaan, den eersten onder het met den rang 

pluimwild in. Het oude mannetje heeft nagenoeg 

de grootte en zwaarte van een kalkoen. Het wijfje 

is daarentegen meer dan een derde kleiner. De 

onderdeelen van dezen vogel zijn wit, de bovendeelen 

lieht roodbruin met zwarte vlekken, terwijl de kop en 

hals eenelichtgrijze kleur vertoonen. Het oude mannetje 

is zeer gekenmerkt door een bundel lange haarachtige 

vederen, die van de onderkaak 

bevestigd zijn. De groote trap bewoont de gematigde 

aan _webrszijde 

en warme streken van ons werelddeel, en wordt ook 

in Klein-Azië aangetroffen. Intusschen broedt hij 

slechts op zekere bepaalde plaatsen, en is bovendien 

in vele streken, zooals b.v. in Groot-Britanje, geheel 

uitgeroeid. Na den broedtijd zwerft hij gezellie in 

het rond, en enkele voorwerpen verdwalen alsdan 

somtijds in ons land, waar zij, slechts eenige eeuwen 

geleden, nog jaarlijks, in den herfst, in zulke menigte 

voorkwamen, dat er geheele velden mede bedekt waren. 

De paartijd van den grooten trap valt in April. Men 

ziet alsdan het mannetje, met hangende vleugels en 

opgerigten staart, in eene trotsche houding, om de hen 

loopen. De 2 tot 3 eijeren worden door hen in eene 

eenvoudige, met eenige grashalmen beleede uitholling 

van den grond geplaatst: zij hebben de grootte van 

ganzeneijeren, zijn licht olijf kleurig met bruine vlekken, 

en worden in 30 dagen uitgebroed. — De Aleine 

Trap, Otis tetrar, heeft in de kleurverdeeling eenige 

overeenkomst met den grooten trap, maar hij is niet 

grooter dan een zware kip, en ‘het oude mannetje 

heeft een anderen dosch, te weten aan weèrszijden 

van den hals eenen uit verlengde zwarte vederen 

gevormden, oprigtbaren kraag. De kleine trap bewoont 

Zuidelijk Europa en Algerië en wordt vooral in het 

warme Rusland aangetroffen, terwijl hij thans in vele 

andere streken zeldzaam geworden is. Gelijk de 

groote trap. zwerft hij in het najaar gezellig in het 

rond, en verdwaalt alsdan somtijds in ons land. De 

eijeren zijn niet grooter dan kippeneijeren. — De 

Hoeabara, Otis Aubara, is grooter dan de kleine trap. 

eene uit heeft eenen veel erooteren halskraag en 

verlengde witte vederen gevormde kuif. Hij bewoont 

Noord-Afrika. — In Hindostan, 

laats dezer soort Ì 

Perzië en Klein-Azië 

wordt de vervangen door den 

Aziatischen Kraagtrap, Otis Maeguenii, die daarvan slechts 

afwijkt door de fijnere teekening der bovendeelen, 

en doordien de kuif gedeeltelijk zwartis. De Aziatische 

kraagtrap verdwaalt van tijd tot tijd in ons werelddeel 

en er werden ook voorwerpen in België en ons land 

aangetroffen. 

In Afrika, hetwelk het rijkelijkst met trappen 

bedeeld is, treft men ook de grootste van alle bekende 

aan. Dit 

rijs is. met fijne, golvende dwarslijnen, maar eenen 

soorten is de Kort-trap, Otis cristata, die 



witten buik en een zwart achterhoofd heeft. Zijne 

plaats wordt in Noord-Afrika door Otis Arabs vervangen, 

die eenen blaauweraauwen voorhals heeft. Deze soort 

houdt zich in de grasvlakten van Kordofan en Abyssinië 

op. Zij leeft eenzaam, maar overnacht in troepjes 

van 5 tot 6 stuks, staande of liggende, op heuvels. 

Zij vliegt niet gaarne en slechts naar evenredigheid 

op geringe afstanden, en voedt zich met insekten, 

voornamelijk met torren en groote sprinkhanen. — 

De grootste soort van het vasteland van Imdië is 

Otis Edwardii of »niericeps.” — Haar plaats wordt 

in Australië vervangen door de met haar zeer verwante 

Otis Australis, de eenige soort van het vijfde werelddeel. 

In Bengalen heeft men ook eene kleine soort, de 

geoorde Trap, Otis aurila, z00 genoemd, omdat het 

oude mannetje aan weêrszijde van den kop, op de 

oorstreek, met eenige lange, gekromde en slechts 

voorziene vederen aan haar einde van eene vlag 

versierd is. 

Otis aurita. De geoorde Trap. 

De plaats der trappen schijnt in het heete Amerika 

vervangen te worden door twee soorten van vogels, 

de SERIAMA’S, DICHOLOPHUS genoemd, die echter 200 

veelvuldige afwijkingen aanbieden, en van welker 

levenswijze mog zoo weinig bekend is, dat het zeer 

moeijelijk valt, hare verwantschappen behoorlijk 

uiteen te zetten, en haar eene stellige plaats in het 

stelsel aan te wijzen. Het schijnt ten minste, dat 

zij met evenveel regt onder de hoendervogels, en 

wel in de nabijheid der Hokko’s gerangschikt kunnen 

worden. — De gewone Seriama, Dicholophus cristatus, 

waarvan men in vele diergaarden enkele voorwerpen 

levend kan waarnemen, doet door zijne gestalte en 

den secretaris denken, die grootte eenigzins aan 

echter geenszins onder de afwijkende vogels behoort. 

maar slechts te beschouwen is als een gewijzigde 

vorm van het geslacht der havikken. De seriama 

heeft eenen korten, kipachtigen bek en tamelijk 

langen staart, de pooten zijn lang en met schilden 

bekleed, de teenen kort en met kromme nagels 

gewapend; er is ook een kleine, maar hoog geplaatste 

achterteen aanwezig; het voorhoofd is van eene 

kleine, opstaande, uit vederen met losse draden 

gevormde kuif voorzien, en de maag is eirond en 

gespierd. Zijn vederkleed is bruinachtig, met zeer 

fijne dwarse lijnen, maar de buik is wit en de staart 

van bruine dwarse banden voorzien. Bek en pooten 

zijn rood. De seriama bewoont drooge, met gras 

beeroeide streken en men treft hem ook lanes de 

boschkanten aan. Hij kan zeer schielijk loopen, en 

zet zich somtijds op de takken der boomen. Zijne 

lokstem is fijn. Hij voedt zich met wormen en 

allerlei andere kleine dieren, en maakt zijn nest op 

den grond of op boomen, maar in dit geval digt bij 

den erond. De 2 tot 3 eijeren, die het bevat, zijn 

witachtig, en de met dons bekleede jongen verlaten 

het nest kort nadat zij uit het ei gekomen zijn. 

De Sertama. Dicholophus cristatus. 

DE RENVOGELS. CURSORIUS. 

Men zou de renvogels trappen in miniatuur kunnen 

noemen. Zij hebben, gelijk deze, lange, slechts van 

3 korte teenen voorziene pooten, en eenen kleinen, 

eenigzins gekromden bek; maar zij zijn veel fijner 

van maaksel, hun hals is korter, de vleugels zijn 

lang en puntig, men ontwaart een spanvlies tusschen 

middel- en buitenteen, en de pooten zijn met schilden 

bedekt. Im tortelduif. 

lijster of spreeuw. insekten. 

grootte evenaren zij een 

Zij voeden zich met 



vliegen voortreffelijk, loopen schielijk, houden zich 

in drooge en woeste streken op, en worden in 

Afrika en het westelijke warme Azië tot het vasteland 

van Indië aangetroffen. 

Bij de meeste soorten is de voorzijde van den 

voetwortel slechts met eene rij groote schilden 

bekleed. — Eene dezer. Cursorius bicinctus. heeft den 

kort 

dwarsbanden over de borst. Zij bewoont Zuid-Afrika. 

| 

‘bek en de teenen zeer en twee zwarte 

Cursorius chaleopterus, van Afrika, heeft de slagpennen 

gedeeltelijk fraai metaalelanzia violet, en eenen 

zwarten band over de borst. 

Cursorius 

De gewone Renvogel, Cursorius Galliceus, valt door 

zijn isabelkleurig vederkleed im het oog. Hij bewoont 

de woeste of met droog gras bedekte vlakten van 

Noord-Afrika, verdwaalt echter somtijds naar Europa, 

en werd zelfs in ons land aangetroffen. 

Eene soort, Cursorius Aegyplius, veelal » Pluvianus” 

genoemd, heeft de vederen van den mantel buitengewoon 

verlengd, en het vederkleed op de bovendeelen grijs 

met zwart afgezet. Zij is lager op de pooten dan de 

overige soorten, heeft langere teenen, en bewoont 

de oevers van den Nijl. 

DE GLAREOLA'S. GLAREOLA. 

Het 

vijftal soorten, allen afkomstig uit de Oude Wereld. 

geslacht der gelareola’s bevat slechts een 

Ofschoon deze zonderlinge vogels in het algemeen 

verwantschap hebben met de trappen, de renvogels 

en plevieren, wijken zij echter in meer dan een 

opzigt daarvan af, en vertoonen geheel bijzondere en 

afwijkende eigenschappen. In grootte evenaren zij 

ongeveer een lijster of een leeuwerik. Zij zijn 

voornamelijk in het oog vallend door hunnen, somtijds 

zeer diep gevorkten staart: een kenmerk, hetwelk men 

bij geen anderen steltvogel aantreft. Hunne vleugels 

zijn zeer lang en puntig; de bek is hoenderachtis 

De 

met 

en de mondopening ver naar achteren reikend. 

middelmatig verlengde pooten zijn van voren 

dwarsschilden bekleed, en van vier middelmatige, in 

één vlak liggende teenen voorzien, van welke de 

middelste met den buitensten door een spanvlies 

vereenigd is. De nagel aan laatstgenoemden teen is 

groot en gekorven. 

Deze vogels houden zich voornamelijk op drooge, 

hetzij zandige, hetzij met gras of kruiden begroeide 

chalcopterus. 

vlakten op. Zij loopen schielijk, vliegen gelijk de 

zwaluwen, bewegen dikwijls den staart op en neder, 

en schreeuwen onophoudelijk. Zij voeden zich met 

sekten, voornamelijk met torren en sprinkhanen. 

Laatstgenoemde vangen zij in de vlugt, slikken ze 

geheel in, en werpen ze, volgens den uitstekenden 

waarnemer L. Verreaux, op den gewonen weg, ook 

geheel weder uit, zonder dat men aan de uitgeworpene 

insekten eenige andere verandering waarneemt, dan 

dat hunne sappen, door het verblijf in de ingewanden 

des vogels, als het ware uitgetrokken zijn. 

De 

eenen zeer diep gevorkten staart; de bovendeelen en 

gewone _Glareola, Glarcola pratincola, heeft 

borst zijn bruin, de stuit en de onderdeelen wit, de 

onder-dekvederen der vleugels ros, de keel is rosachtig 

geel en met eenen zwarten kraag omzoomd, de bek 

zwart met eenen rooden grond. Deze vogel bewoont 

| in den zomer het heete Europa, en verhuist naar 

Noord-Afrika en het nabijliggend Azië. — In het 

Zuidelijke Rusland heeft men eene soort, Glareola 

melanoptera, die zich van de gewone door zwarte 

onder-dekvederen der vleugels onderscheidt. — De 

soort van het vasteland van Indië, Glareola Orventalis, 

stemt nagenoeg volmaakt met de gewone overeen, 

maar haar staart is veel korter. Zij overwintert op 

‚ Java en in Australië. 

In Bengalen heeft men eene kleine soort, Glareota 

lactea, wier staart slechts weinig gevorkt is, en die 

van de overigen door de fijn grijze kleur van haar 

vederkleed afwijkt. 

Glareola grallaria, van Australië, Nieuw-Guinea en 

den Imdischen Archipel, is hooger op de pooten dan 

de overige soorten; haar staart is weinig gevorkt 

en zij heeft eenen roodbruinen buik. 
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Glareola grallaria. 

DE GRIELEN. OEDICNEMUS. 

De grielen doen door de gestalte van hunnen 

bek aan de plevieren en kieviten denken; maar 

hunne mondopening is niet naauw als bij deze, maar 

tot onder het oog verlengd, gelijk bij de trappen, 

de renvogels en glareola’s. Zij evenaren in grootte 

eene woudduif of kip, hebben lange, met een net 

van schilden bekleede en van 3 korte teenen voorziene 

pooten, hunne vleugels zijn tamelijk puntig, en hun 

staart is eenigzins verlengd en ietwat wiggevormie. 

Zij houden zich vooral op zandige plaatsen, zooals 

de zandbanken der rivieren, zandvlakten, heidevelden 

en duingronden, of ook op grasvlakten op; voeden 

insekten en allerlei andere kleine dieren zich met 

en zelfs met hagedissen, kikvorschen en muizen: 

nestelen op den grond; zijn schuw, en hebben een 

sterk en helder fluitend stemgeluid. 

Bij de meeste soorten is de bek weinig stevig en 

niet langer dan de kop, en het vederkleed vertoont 

min of meer rosse tinten. De erootste van allen 

is de 

»longipes”. Hij heeft, staande, de hoogte van een 

lepelaar, ofschoon hij veel fijner van maaksel is. — 

De Amerikaansche Griel, Oedienemus bistriatns, dien 

wij vroeger levend in onzen dierentuin gezien 

hebben, is grooter dan de onze en heeft eene zwarte 

streep aan weerszijde van den bovenkop. Hij werd 

van de Antillische eilanden tot Brazilië aangetroffen. — 

De gewone Griel, Oedienemus crepitans, ook »doornsluiper” 

en »scharluip” genoemd, evenaart in grootte eene 

woudduif en is dekleinste van alle soorten. Hij wordt, 

behalve im ons werelddeel, ook in het westelijke 

gaat trek tot het 

Zuid-Afrika. In ons 

bewoont hij bij voorkeur duingronden, waar het wijfje 

Azië aangetroffen, en op den 

vasteland van Indië en land 

have 2 tot 3 eieren in eene eenvoudige uitholling 

van het zand lest. — De Kaapsehe Griet, Oedicnemus 

Griel van Australië, Oedienemus grallarius of 

Capensis, Is een weinig grooter dan de onze en de 

donkere vlekken der bovendeelen zijn breed in plaats 

van langwerpig. 

Bij de twee overige soorten is de bek zeer dik 

en veel langer dan de kop; het vederkleed vertoont 

voornamelijk grijze tinten, en de kop is van 3 breede, 

zwarte, overlangsche strepen voorzien. — Eene dezer, 

Oedtenemus bek regt. Zij 

tot Noordelijk 

lage en 

magnirostris, heeft den 

wordt in den Ímdischen Archipel 

Australië aangetroffen, bewoont vlakke 

streken in de nabijheid van het zeestrand, waarheen 

zij zich bij laag water begeeft, ten einde haar voedsel 

te gaan zoeken, hetwelk in krabben, wormen en 

weekdieren bestaat. — De tweede soort, Oedienemus 

reeurvirostris, is ietwat kleiner; haar bek is een 

weinig opwaarts gebogen en zij wordt op het vasteland 

van Indië aangetroffen. 

Oedienemus reeurvirostris. 



DE PLEVIEREN. CHARADRIUS. 

De plevieren hebben eene naauwe mondopening, 

korten bek, 

neusgaten hooger is dan achter deze, eenen afgeronden 

Velen 

bereiken naauwelijks de grootte van een musch of 

eenen zamengedrukten, die voor de 

staart, en 3, zelden 4 teenen aan de pooten. 

leeuwerik, terwijl de grootsten even zwaar zijn als 

de kievit. Zij worden in alle werelddeelen aangetroffen, 

en voeden zich vooral met wormen en insekten. 

Velen houden zich aan de oevers van de zee of de 

op of 

laag gras begroeid zijn, zelfs wanneer deze in het 

rivieren op; anderen vlakten die met mos 

geberete liggen. 

De EIGENLIJKE PLEVIEREN hebben slechts 3 teenen, 

bereiken hoogstens de grootte van een zanglijster, 

en houden zich voornamelijk aan de oevers der 

rivieren en der zee op. — Eene der grootste soorten 

is Charadrius vociferus. Haar staart is eenigzins 

verlengd, en zij heeft van onderen, achter den hals, 

twee zwarte sjerpen. Zij bewoont Amerika en is in 

Noord-Amerika bij elkeen bekend, wegens hare onrust 

en het geschreeuw, hetwelk zij aanheft bij de nadering 

van menschen, waardoor zij de overige dieren, als 

het ware, waarschuwt en het jagtbedrijf in de door 

haar bewoonde streken dikwijls verijdelt. — Eene 

der gewoonste soorten van ons werelddeel is de 

Bontber-plevier, Charadrius hiatieula, zoo genoemd 

omdat de achterhelft van zijnen bek, bij oude 

voorwerpen, oranjerood, de voorhelft zwart is. Hij 

heeft slechts eene zwarte sjerp op de onderdeelen, 

is miet grooter dan een kuifleeuwerik en zeer 

menigvuldig op den trek langs ons zeestrand. — 

Er zijn, behalve deze, nog een twintigtal, meestal 

uitheemsche soorten van eigenlijke plevieren bekend. 

Men MORINEL-PLEVIEREN, 

MORINELLUS, aan eenige soorten, die zich bij voorkeur 

geeft den naam van 

op vlakke, met mos, heide of laag gras begroeide 

streken, zelfs in het gebergte ophouden. Zij zijn 

steviger van maaksel dan de eigenlijke plevieren, en 

hebben eene donkere vlek op den buik of een 

breeden zwarten band over de borst. De meeste 

soorten hebben slechts 3, en wel korte teenen, gelijk 

dezer is de 

Morinel-plevier, Morinellus Sibiricus; hij evenaart een 

de eigenlijke plevieren. Eene gewone 

spreeuw in grootte; zijn geheele bovenkop is door een 

witten band omzoomd ; de halsis grijsbruin; achter den 

krop ontwaart men, bij de ouden, eene smalle zwarte, 

gevolgd door eene breede, witte sjerp; de borst en 

zijden van den romp zijn roestkleurig, en de buik 

is in het midden zwart. Deze fraaije vogel nestelt 

in het noorden van Europa en Westelijk Azië, en 

bovendien op de bergvlakten van Middel-Europa. Hij 

wordt, ofschoon slechts in kleinen getale en op den 

trek, in de hooge polders langs den binnenkant van 

onze duinen aangetroffen, en is zoo weinig schuw, 

dat de jager hem veelal zonder moeite naderen en 

schieten kan. — In Australië heeft men eene soort, 

Morinellus Australis, die roskleurig is, eenen grooten 

zwarten, langs het midden van de borst verloopenden 

halsband, en eenen roodbruinen buik heeft. — 

Eene soort van Chili, Morinellus totanirostris. ook 

»Oreophilus” genoemd, is merkwaardig om haren 

buitengewoon dunnen bek. 

De soort met een achterteen en lange voorteenen, 

Morinellus modestus, is van de Falklands-eilanden tot 

Chili verspreid. Zij heeft eenen hoog roestkleurigen 

krop en eene breede, zwarte sjerp over de borst. 

Men noemt GOUDPLEVIEREN, PLUVIALIS, de groote 

soorten, wier pooten met een net van schubachtige 

schildjes bekleed zijn. Hare bovendeelen zijn met 

booggele of witte vlekken bedekt, en hare onderdeelen 

in het zomerkleed grootendeels zwart. Zij houden 

zich op heidevelden en met mos of laag gras bedekte 

vlakten op, broeden in het noorden, verspreiden zich 

echter, op den trek, over de meeste streken van den 

aardbol. Van de 3 bekende soorten is slechts eene 

van eenen bovendien buitengewoon kleinen achterteen 

voorzien. 

Tot 

gewone Goudplevier, Pluvialis apricarius. De goudplevier 

de soorten zonder achterteen behoort de 

nestelt in de gematigde en noordelijke streken van 

Europa en Westelijk Siberië, op heide- en veenachtige 

gronden. Op den trek gaat hij tot Afrika. Hij voedt 

zich met wormen en maskers van insekten, en eet 

ook beziën. — Eene andere, eenigzins klemere soort. 

Pluvialis fulvus, de 

vleugels vuil grijs heeft in plaats van wit, broedt 

in Oostelijk Siberië en het koude Noord-Amerika: 

die onder-dekvederen der 

zij verspreidt zich op den trek magenoeg in alle 

overige werelddeelen, somtijds zelfs naar Europa. 

De soort met 4 teenen, Gond-kievit, Pluvialis 

sguatarola, heeft zeer veel overeenkomst met den 

soudplevier, maar zij is grooter en steviger van maaksel 

en zeer kennelijk aan haar, ofschoon zeer kleinen. 

en somtijds op een eenvoudig stompje gelijkenden 

achterteen. Deze soort broedt in de koude streken 

van het geheele noordelijke halfrond, en verspreidt 

zich op den trek nagenoeg over alle landen van den 

aardbol. 

DE STEENLOOPERS, STREPSILAS. 

Men kan de steenloopers beschouwen als plevieren 

met dikke en tamelijk korte pooten. Zij broeden 

in de poolstreken. 

De gewone Steenlooper, Strepsilas interpres, wijkt van 

alle overige af door zijnen puntigen, sterk zijdelings 

zamengedrukten en eenigzins opwaarts gekromden 

De 

vleeschkleurig, terwijl de bek zwart is. 

bek. pooten zijn van A teenen voorzien en 

De jongen 

hebben de bovendeelen, den kop en hals tot op de 

zijden van den krop grootendeels donkerbruin; im 

het volkomen kleed zijn daarentegen de kop en nek 



wit met zwart gevlekt, terwijl de vleugels en mantel 

roodbruin zijn met groote zwarte vlekken. De 

steenlooper bereikt nagenoeg de grootte van een 

spreeuw. Hij broedt in de koude streken van het 

noordelijk halfrond, zuidelijk tot Jutland, bezoekt 

echter, op zijne verhuizing, nagenoeg alle overige 

landen van den aardbol. 

In het koude Amerika broedt nog eene andere, 

grootere soort, die eveneens van 4 teenen voorzien 

is, wier bek echter de gedaante heeft van dien van 

een plevier, en wier volkomen kleed niet met roodbruin 

versierd schijnt te zijn. Dit is S(repsilas virgata of 

pborealis”, veelal ook »Aphriza’ genoemd. 

In Nieuw-Zeeland heeft men soorten zonder 

achterteen, »Fhinornis”’ genoemd. 

DE KIEVITEN. VANELLUS. 

De Kievieten hebben groote overeenkomst met de 

plevieren, onderscheiden zich echter daarvan, doordien 

hun staart aan het einde, in plaats van afgerond te 

zijn, reet is. Bij vele soorten is een kleine achterteen 

aanwezig; anderen hebben slechts 3 teenen. Men 

kan deze vogels, volgens de af- of aanwezigheid van 

eene of twee huidlellen tusschen de oogen en den 

bek, in twee onder-afdeelingen brengen. 

Onder de soorten zonder huidlellen en met 4 

teenen behoort onze gewone Kievit, Vanellus cristatus, 

weilanden die, als een op onze buitengewoon 

meniegvuldige vogel, door de opwaarts gekrulde kuif 

van zijn achterhoofd, zijn stemgeluid, zijne lekkere 

eijeren bij elkeen bekend is. De kievit komt op, 

voor zijne levenswijze geschikte plaatsen, in geheel 

Europa voor, en is in Azië tot Japan verspreid. — 

In het heete Amerika heeft men eene andere soort 

met eene opwaarts gekrulde kuif, Vaxellus Cayennensis 

genoemd. Zij is grooter dan de onze, fraaijer gekleurd 

en heeft aan elke vleugelbogt eenen langen en 

puntigen doorn. Deze vogel wordt, langs de kust 

van Brazilië en Guyana, op moerassen en grasvlakten 

menigvuldig aangetroffen. Hij heeft in zijne levenswijze 

en zeden veel overeenkomst met onzen kievit. Zijn 

stemgeluid is onaangenaam, en op de vier maal 

herhaalde lettergreep »Kerr” gelijkend. — In Tartarijë 

heeft men eene fraai gekleurde soort zonder kuif, 

Vanellus gregarius, die den winter in Noordoostelijk 

Afrika doorbrengt en somtijds naar Europa verdwaalt — 

Vanellus Afrika, is 

gekenmerkt door zijnen geheel witten staart; Vaxellus 

leneurus, _ uit Noordoostelijk 

erassirostris, van den witten Nijl, door zijne lange teenen. 

Onder de soorten met 3 teenen is Vanellus spinosus 

de meest algemeen bekende. Zij heeft groote sporen 

aan de vleugels, en werd in het geheele noordelijke 

en heete Afrika waargenomen. Zij is vooral gemeen 

in Eeypte, waar zij zieh het geheele jaar door op 

de velden ophoudt en door haar fel geschreeuw reeds 

van ver kenbaar maakt. 

De gewone Spoorkieviet. Vanellus spinosus. 

De soorten met huidlellen tusschen de oogen en 

den bek kan men onder den naam van LOBIVANELLUS 

afzonderen. Zij zijn tot Afrika, het heete Azië en 

Australië beperkt. 

De drieteenige soorten hebben aan de vleugelbogt 

een knobbeltje, in plaats van een spoor. Bij eene 

dezer, Lobivanellus bilobus, van het vasteland van 

Indië, is de huidlel dubbel, bij de overige enkel. 

Onder deze laatste behooren Zobivanellus pectoralis, 

van Australië, en Lobivanellus pileatus, van het heete 

Afrika. 

Hetzelfde verschijnsel van de aanwezigheid van 

dubbele of enkele huidlellen herhaalt zich ook bij de 

vierteenige soorten. Imtusschen hebben slechts de 

soorten met dubbele lellen een spoor aan den vleugel. 

Eene der fraaiste van deze soorten is Lobivanellus 

tricolor: zij wordt in den Imdischen Archipel 

aangetroffen en is ook gekenmerkt door hare lange 

vleugels. 

Onder de vierteenige soorten met eene enkele 

hruidlel behooren Lobivanellus Indicus, van het vasteland 

van Indië en Ceylon, en Zobivanellus cinereus, die de 

kleinste huidlellen van allen heeft en in Bengalen, 

China en Japan waargenomen werd. 

DE SCHOLEKSTERS. HAEMOTOPUS. 

Men kan de scholeksters beschouwen als groote 

kieviten met drie teenen, met zeer dikke pooten 

en eenen geheel afwijkend gevormden bek. Deze, 

namelijk, is dubbel zoo lang als de kop, naar voren 

zeer sterk zijdelings zamengedrukt en derhalve, als 

het ware, mesachtig. Zij bereiken de grootte van 

eene kleine kip; hun vederkleed is wit- en zwartbont. 

of eentoonig donkerkleurig, en de bek en pooten zijn 

min of meer rood. Zij bewonen de zeeoevers en 

worden in alle werelddeelen aangetroffen. 



Onder de soorten, die een wit- en zwartbont 

vederkleed hebben, behoort onze gewone Scholekster, 

Maematopus ostralegus. Deze eigenaardige vogel wordt 

in de koude en gematigde streken der Oude Wereld, 

zuidelijk tot Noord-Afrika en China aangetroffen. 

Hij broedt ook in 

voedsel 

onze duinstreken, zoekt zijn 

het trekt 

kleuren en zijn schel geschreeuw, de 

veelal op strand en aldaar, 

door zijne 

opmerkzaamheid van elkeen tot zich. Hij voedt zich 

van vischbroed, wormen, jonge garnalen en andere 

zoodanige zeediertjes, en verhuist in het najaar, 

ofschoon er ook steeds eenigen bij ons overwinteren. 

De 2 tot 3 eieren, die ongeveer de grootte van 

kippeneijeren hebben, maar bruinachtig roestgeel met 

bruinzwarte vlekken en grijze stippen zijn, worden 

door het wijfje in eene eenvoudige uitholling van 

het zand, te midden van eenige erashalmpjes, gelegd. — 

De Seholekster van Australië, Haematopus longirostris, 

De zwarte Scholekster. 

R EN 1 

De naam van ralvogels is ontleend aan een van 

onze- moerasvogels, de zoowenaamde waterral, en men 

begrijpt daaronder al die vogels, welke in hun 

maaksel met dezen waterral min of meer overeenkomst 

hebben. Dit zijn onder anderen de waterhoentjes, de 

meerkoeten en, hoe vreemd dit ook moge schijnen, 

de kranen. De ralvogels doen in sommige opzieten, 

vooral door hunne houding, door hunne veelal ver 

benedenwaarts bevederde schenkels, en doordien velen 

setal 

hoendervogels denken. 

een _ aanmerkelijk eijeren aan de leggen, 

unne teenen zijn meestal 

lane en van verlenede nagels voorzien; de meeste 

soorten hebben eenen korten, regten en zijdelings 

zamengedrukten bek: de mondopening is gewoonlijk 

heeft de boven-dekvederen van den staart 

zwart — Haematopus luetuosus, van de Falklandseilanden, 

heeft 

soorten. — Bij 

aroote 

kortere en lichtere pooten dan de overige 

den _ gewonen _Amerikaanschen 

scholekster, Maematopus palliatus, zijn de mantelen de 

vleugels in het bruine trekkend, terwijl, even als bij 

de voorgaande soort, de rug geheel donker is en de 

| boven-dekvederen van den staart wit zijn. 

De beide overige soorten zijn eentoonig donkerkleurig. 

| zonder wit. — Eene dezer, Maematopus niger, is 

gekenmerkt door haren hoogen bek en doordien haar 

vederkleed in het bruine trekt, met uitzondering van 

de borst, den hals en kop, die zwart zijn. Zij bewoont 

Australië, de geheele Westkust van Amerika met de 

Falklandseilaaden, en men wil, dat zij ook aan de 

Kaap de Goede Hoop voorkomt. — De andere soort. 

Haematopus unicolor, is geheel zwart, en schijnt tot 

Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland beperkt te zijn. 

Haematopus unicolor. 

RAON Er JONES, 

AE, 

naauw, de kop klein, de romp sterk zijdelings 

zamengedrukt, en zij hebben ruime, in eene uitholling 

liegende en veelal doorboorde neusgaten. De mannetjes 

zijn veelal een weinig grooter dan de wijfjes, bieden 

echter geen of weinig verschil in kleur aan, hetgeen 

ook veelal bij de jongen het geval niet is. Zij houden 

zich aan de waterkanten en op moerassige plaatsen. 

of ook op weilanden en in grasvelden op, maken 

hun eenvoudig nest op den grond of tusschen het 

riet, en de jongen, die met haarachtige vederen 

bekleed zijn, verlaten spoedig nadat zij uit het ei 

gekomen zijn, het nest, om vervolgens door hunne 

ouders geleid en groot gebragt te worden. 

Deze familie bevat de volgende hoofdeeslachten. 



DE KRANEN. GRUS. 

De kranen, veelal kraanvogels genoemd, zijn de 

grootste van alle ralvogels, vooral door dat zij, gelijk 

de ooijevaars en vele reigers, hoog op de pooten zijn, 

en eenen langen hals hebben. Hun bek is regt, en 

korter of een weinig langer dan de kop; de kop is 

klein en de staart kort; de pooten zijn van 4 vrije 

en tamelijk korte teenen voorzien; zij hebben groote 

en breede vleugels, en de slagpennen der derde orde 

De 

luehtpijp loopt bij vele soorten, met eene groote 

veelal verlengd en benedenwaarts omgekruld. 

kronkeling, tusschen de wanden van het borstbeen heen. 

De kranen voeden zich met zaden, peul- en andere 

vruchten, insekten, wormen, kruipende en andere 

b. v. 

moerassige streken of aan de oevers der meren op. 

kleine dieren, muizen. Zij houden zich in 

Hun lokstem is trompetachtig. Zij nestelen op den 

grond, en leggen een klein getal, veelal olijf kleurige, 

maar met bruin gevlekte eijeren. Zij vliegen zeer 

goed, verhuizen tot op verre afstanden; zijn schuw 

en zetten, aan de plaatsen waar zij rusten, wachten 

uit, die hen voor maderend gevaar waarschuwen. 

Men treft de kranen in het noordelijke halfrond, en 

behalve dat in Afrika en Australië aan. 

Bij de soorten, wier bek den kop in lengte 

overtreft, is de hoofdkleur van het vederkleed een 

min of meer eentoonig grijs. — Onder deze 

behoort onze gewone Kraan, Grus cinerea, die aan het 

naakt, roodachtig achterhoofd kennelijk is. De gewone 

kraan wordt in Europa en Siberië aangetroffen, en 

verhuist tot Noord-Afrika. Onze kraan bereikt, staande, 

meer dan drie voet hoogte. Hij broedt im Siberië, 

en in ons werelddeel westelijk tot in het Brunswijksche, 

noordelijk tot in een groot gedeelte van Scandinavië, 

Op den trek komt hij ook in ons land, echter veel 

minder algemeen dan vroeger, en hij beperkt zich 

veelal tot afgelegene plaatsen, vooral in de heidevelden, 

waar men hem alsdan gezellig, witrustende, aantreft. 

Ook 

algemeen was, is hij thans zeer zeldzaam geworden. — 

in Groot-Brittannië, waar de kraan vroeger 

In Noord-Amerika heeft men eene met onzen kraan 

zeer verwante soort, de Kanada-Kraan, Grus Canadensis, 

genoemd. Zij onderscheidt zich vooral, door dat de 

naakte roode huid van den bovenkop het voorhoofd 

en de kruin inneemt. Deze soort wordt ook in Japan 

aangetroffen, en hare grootte is zeer afwijkend naar 

gelang der voorwerpen. — De Kraan van Australië, Grus 

Australasiana, heeft den geheelen kop met eene naakte, 

min of meer roodachtige huid bedekt, terwijl de kuif 

met zwarte, haarachtige vederen bekleed is. — De 

dAntigone-Kraan, Grus antigone, heeft miet alleen den 

kop, maar bovendien het eerste derde van den hals 

met eene naakte, gedeeltelijk roodachtig, gedeeltelijk 

blaauwachtig gekleurde, ofschoon van enkele zwarte, 

haarachtige vederen voorziene huid bedekt. Hij is 

grooter dan onze gewone kraan, en bewoont Middel-Azië 
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tot Hindostan. Bij eene soort van Japan en Mantschoerie, 

Grus vipio of pleucauchen” zijn het achterhoofd, de 

bovenhals en de keel wit, terwijl het voorhoofd, de 

kruin en de wangen eene naakte, roodachtige huid 

vertoonen. — Men heeft in diezelfile plaatsen nog eene 

andere eenigzins kleinere soort, Grus moracha. Haar 

voorhoofd en kruin zijn met zwarte, haarachtige 

vedertjes bedekt; de overige gedeelten van den kop, 

de voor- en bovenhals zijn wit, terwijl het verdere 

vederkleed eene zwartachtig grijze tint vertoont. 

Bij sommige soorten met eenen verlengden bek is 

het vederkleed, behalve de groote slagpennen, geheel 

of grootendeels wit. Een geheel wit vederkleed heeft 

de witte Kraan, Grus leucogeranos, van Japan en 

Middel-Azic; het 

voorhoofd, de teugels en wangen met eene geheel 

naakte, fraai rood gekleurde huid bekleed. De witte 

intusschen zijn bij deze soort 

Kraan wordt in Japan in hooge eer gehouden, en men 

ziet hem, op Japansche schilderijen, veelal op de takken 

van sparreboomen zittende, dikwijls afgebeeld. — 

Grus 

Americana, zijn de bovenkop, teugels en wangen met 

Bij den Noord-Amerikaanschen witten Kraan, 

zwarte, ofschoon niet digt geplaatste, haar-vedertjes 

bekleed. — Eene der fraaiste en zeldzaamste soorten 

isde Meizers-Kraan, Grus Montignesia, van China. Zij 

heeft de kruin naakt en rood, den hals grootendeels 

bruingrijs. Men ziet op Chinesche schilderijen en 

vazen dikwijls afbeeldingen van dezen vogel, en vele 

der bezoekers van onze diergaarde zullen zich nog 

het prachtige, eenige jaren geleden aldaar levende 

paar Keizerskranen herinneren, waarvan wij hier eene 

afbeelding geven. 

De Keizerskraan. Grus Montignesia. 



In Zuid-Afrika heeft men eene groote soort, Grus 

caruneulata, die zich van alle overigen daardoor 

onderscheidt, dat hare wangen, van onderen en aan 

weêrszijde voorzien zijn van een lapachtig, grootendeels 

met vederen bekleed aanhangsel. 

Onder 

sommigen den geheelen kop met vederen bekleed. — 

de soorten met eenen korten bek hebben 

Eene dezer, de groote Grus paradisea of »Stanlevana”, 

heeft de slagpennen vande derde orde zoo buitengewoon 

verlengd, dat zij nagenoeg tot op den grond hangen, 

en het vederkleed is, behalve de zwarte staart- en 

slagpennen, grijs. Zij bewoont Zuid-Afrika. — De andere 

soort, de Juffer van Numidië, Grus virgo of »Numidica”, 

genoemd, is de kleinste van allen en bovendien zeer 

kennelijk aan een grooten bundel van witte, slappe 

vederen, die aan weerszijde van de oorstreek uitsteekt. 

Deze vogel bewoont 't gematigde Azië, van Mantschoerie 

tot aan de Wolga; hij houdt zich ook in Zuidelijk 

Rusland op, en verspreidt zich op den trek tot aan 

den Blaauwen en Witten Nijl. Men houdt hem gaarne 

getemd, omdat hij de gewoonte heeft, allerlei zonderlinge 

gebaren te maken, hetgeen overigens andere soorten, 

ofschoon in eenen minderen graad, ook doen. Hij 

voedt zich met zaden, eranen, allerlei kleine dieren, 

en zelfs hagedissen, slangen en muizen. 

De laatste kortbekkige soort is de Krooukraan, Grus 

paronia, ook pregulorum” genoemd. Zij heeft naakte, 

wit en rosékleurige wangen, een paar lelletjes aan de 

achterkeel, en onderscheidt zich van alle overige 

kranen door eene groote, kwastachtige, uit haarvormige 

vederen zamengestelde achterhoofdspluim. Deze vogel 

wordt in geheel Afrika aangetroffen. Men heeft gemeend 

twee soorten van kroonkranen te moeten onderscheiden, 

waarvan de eene tot Noordelijk, de andere tot 

Zuidelijk Afrika beperkt moest zijn; intusschen is 

het gebleken, dat eene zoodanige beperking van den 

heeft 

kenmerken van deze beide, waarschijnlijk denkbeeldige 

verspreidingskring niet bestaat, en men de 

soorten nog niet behoorlijk uiteen kunnen zetten. 

DE KRAANRAL. ARAMUS. 

Het heete Amerika brengt dezen vogel voort, die 

als het ware den overgang maakt van de rallen tot 

de kranen. Hij bereikt ongeveer twee voet lengte, 

waarvan de tamelijk dunne, van voren een weinig 

gekromde bek een zesde gedeelte inneemt. Hij is 

hoog op de pooten, heeft tamelijk lange teenen, eenen 

langen hals en een bruin vederkleed, hetgeen intusschen 

op den bovenhals met witte, rondachtige vlekken 

versierd is. Bij de negers van Suriname draagt deze 

vogel den naam van »Ära-pappa.” Zijne, ofschoon 

kleinere, eieren hebben overigens, ten opzigte van 

hunne gestalte en kleurverdeeling, veel overeenkomst 

met die vande kranen: zij zijn tamelijk rond en geelachtig 

brume en bruin van kleur, met vuil purperachtige 

vlekken. 

De Kraanral. Aramus scolopaceus. 

DE RALLEN. RALLUS. 

De rallen zijn eigenlijk waterhoentjes met eenen 

min of meer verlengden en verdunden bek, die ook 

niet in eene voorhoofdsplaat uitloopt. De teenen zijn 

min of meer verkort. Zij houden zich op moerassige 

plaatsen, het liefst aan de oevers van staande wateren 

op, zwemmen echter niet of zelden, worden in alle 

werelddeelen aangetroffen, en zijn veelal kleiner dan 

ons waterhoentje. Dit geslacht is talrijk aan soorten. 

Degenen die den bek dun, langer dan den kop 

en eenigzins afwaarts gekromd hebben, zijn in Europa 

vertegenwoordigd door den gewonen Wuterral. Rallus 

aguatieus. Deze vogel heeft ongeveer de grootte van een 

lijster. Zijne bovendeelen zijn bruin met zwarte, 

overlangsche vlekken, de onderdeelen blaauwerijs, 

hetgeen echter op den buik door witte dwarsstrepen 

afgebroken is. Deze soort werd in Europa en Siberië 

tot Japan aangetroffen; zij komt ook in Algerië en in 

den winter somtijds in Neder-Eevypte voor. Zij broedt in 

ons land aan de oevers der groote plassen tusschen 

Gouda en Rotterdam gelegen. 

Sommige groote soorten uit het heete Amerika, 

ARAMIDES genoemd, hebben eenen zeer stevigen, 

groenachtigen en nagenoeg reeten bek, die langer is 

dan de kop, tamelijk korte teenen, en lange roode 

pooten. De staart, buik en stuit zijn zwart, de 

deelen der 

behoort de 

gigas. die in 

ros, de overige 

Hiertoe 

slagpennen vleugels 

olijfgroen. — grootste van 

alle rallen. Aramides srootte ecene 

kip evenaart. 



Somraige soorten, RALLINA genoemd, hebben den 

bek ongeveer van gelijke lengte met den kop, regt 

en min of meer stevie, en haar vederkleed heeft 

grootendeels rosse tinten. — Eene dezer, Zlallina 

isabellina, van Celebes, is op de bovendeelen olijfkleurig 

Zij heeft de 

grootte van ons waterhoentje, is echter hooger op de 

grijsbruin, op de onderdeelen vaal ros. 

pooten en heeft veel kortere teenen. — Eene kleine 

vasteland van Indië, de 

Philippijnen, Sumatra en Java, Rallina fasciata of 

fraaije soort van het 

peuryzona” genoemd, is grootendeels fraai roodachtig 

ros, maar borst en buik zijn van afwisselende zwarte en 

Zij houdt zich in de 

rijstvelden op, en haar vleesch is lekker. — Rallina 

oeulea, van de Goudkust, heeft de grootte van een 

witte dwarsstrepen voorzien. 

patrijs, en grootte witte vlekken op de vleugels. 

Bij sommige soorten, CREX genoemd, is de bek 

veel korter dan de kop, en zij hebben ook korte 

teenen. Hiertoe behoort onze Kwartelkoning of »spriet”, 

Crexr pratensis. Deze zonderlinge vogel is veel kleiner 

dan ons waterhoentje, op de bovendeelen geelachtig 

olijfbruin, met groote, overlangsche, donkere vlekken, 

op de onderdeelen licht rosbruin, hetgeen echter 

op de zijden door witachtige dwarsbanden afgebroken 

is. De kwartelkoning broedt in het grootste gedeelte 

van Europa, en werd zelfs in Groenland waargenomen, 

van waar hij somtijds naar de Vereenigde Staten van 

Noord-Amerika verdwaalt. Men heeft hem ook in 

het warme Siberië, in Syrië en Algerië, en in den 

winter in Arabië en Egypte aangetroffen. In den 

zomer slaat hij zijn verblijf bij voorkeur in graanvelden 

en het hooiland op, en verraadt zijne tegenwoordigheid 

door zijne schelle, tot op groote afstanden verneembare 

stem; daar hij zich echter steeds schuil houdt en 

met buitengewone 

hem nagenoeg nooit in het gezigt. Gelijk de kwartel, 

broedt hij jaarlijks slechts eens en eerst in den zomer; 

van waar het oude en zeer juiste volksrijmpje: 

snelheid loopt, zoo krijst men 

| >In de maand van Mei 

»legeen alle vogels hun ei, 

„Behalve de kwartel en de spriet, 

| ‚Die leggen in de Meimaand niet. 

Aan de rallen sluiten zich verscheidene andere 

|_min of meer afwijkende soorten aan. 

Eene dezer, Zulabeornis castaneiventris, it Australië, 

is merkwaardig wegens haren langen staart, terwijl 

de pooten kort zijn. 

Aan de Goudkust leeft eene soort, Mimantornis 

haematopus, die lange pooten, korte teenen, eenen 

dikken, korten bek en naakte teugels heeft. Zij 

bereikt de grootte eener kip, de pooten zijn rood, 

en de vederen bruin met lichte zoomen. 

De zonderlingste en zeldzaamste soort van allen is 

Habroptila Wallacei. Haar bek is lang, dun en, gelijk 

de pooten, rood; het vederkleed leikleurig, en zij 

| onderscheidt zich van alle overige soorten door hare 

buitengewoon korte en afgeronde vleugels. De eenige 

bekende voorwerpen werden in de bosschen van 

het Noord-Oostelijk Halmahera geschoten. 

De Habroptila. Habroptila Wallacei. 

DE PORCELEINHOENTJES. PORZANA. 

Dit zijn _kleme waterhoentjes zonder eene 

voorhoofdsplaat. — Het gewone Porceleinhoentje, 

Porzana maruetta, heeft de bruine deelen met talrijke 

witte vlekjes geteekend. In ons land heeft het zijne 

broedplaatsen vooral in moerassige heidestreken van 

Noord-Brabant. In Afrika heeft men eene geheel 

zwarte soort, Porzana nigra, met roode pooten en 

eenen groenen bek. 

DE WATERHOENTJES. GALLINULA. 
| 

De waterhoentjes hebben eene grootere of kleinere 

| voorhoofdsplaat, vrije en veelal tamelijk lange teenen, 

en langwerpige neusgaten. Zij bereiken zelden de 
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grootte eener kip, zijn over alle werelddeelen verspreid, 

en hebben in hunne levenswijze veel overeenkomst 

met de gewone soort. 

De fraaiste soort, Gallinula marlinica, bewoont het 

heete Amerika. De blaauwe kleur van haar vederkleed 

doet aan dat der purperkoeten denken; maar hare 

pooten zijn geel, en hare voorhoofdsplaat hemelsblaauw. 

In grootte nadert zij ons waterhoentje. — Eene 

andere, maar kleinere, grootendeels blaauwe soort, 

Gallinula Alleni, bewoont het heete Afrika, en werd 

in de Rotterdammer diergaarde levend gezien. — 

In Oost-Indië heeft men eene grootere, lanepootige 

soort, Gallinula cristata of »lugubris”, die in het 

volkomen kleed nagenoeg geheel leikleurig is. — Eene 

der gemeenste Oost-Indische soorten, die tot Celebes 

aangetroffen wordt, is Gallinula phoenieura. Zij is 

kleiner dan ons waterhoentje en heeft eene zeer kleme 

voorhoofdsplaat. De bovendeelen van het vederkleed 

zijn zwart, de onderdeelen grootendeels wit, maar 

de onderbuik, de schenkelvederen en onder-dekvederen 

Zij 
heeft eene raauwe stem, die zij bij dag en nacht laat 

van den staart hebben eene roodbrume kleur. 

hooren; houdt zich aan de monden der rivieren of op 

andere moerassige plaatsen op, zet zich somtijds op 

de takken van struiken, en legt 4 witte, nagenoeg 

bolvormige eijeren. 

Vele soorten hebben, als ons waterhoentje, een 

leikleurig kleed, maar de zijdelingsche onder-dek vederen 

van den staart zijn wit, en velen hebben ook de 

he witte vlekken voorzien. zijvederen van overlang: 

Onder deze behooren Gallinula tenebrosa, uit Australië, 

en Gallinula haematopus. van Celebes; beiden erooter 

dan ons waterhoentje, maar zonder overlanesche 

witte vlekken aan de zijvederen. — Ons gewoon 

Waterhoentje, Gallinula ehloropus, wordt nagenoeg in 

alle werelddeelen aangetroffen, en ofschoon het, volgens 

de streken die het bewoont, somtijds eenige afwijkingen 

aanbiedt, deze echter zijn veelal zoo gering en 

onstandvastig g,‚ dat eene afscheiding van verschillende 

soorten niet raadzaam is. Het waterhoentje, bij 

elkeen bekend, is vooral in het oog vallend door de 

hoog roode kleur van zijnen bek en zijne voorhoofdsplaat, 

en het groen der pooten, hetgeen echter boven de 

hak door eenen rooden ring is afgebroken. Deze 

vogel is menigvuldig in ons land. Hij houdt zich 

op de met riet, biezen en waterplanten begroeide 

oevers der staande wateren op; zwemt en loopt, 

gelijk overigens ook de porceleinhoentjes, rallen, 

purperkoeten en koeten doen, met opgerieten staart; 

duikt en klimt langs de rietstengels en de lage takken 

van het hout, en loopt schielijk, zelfs over drijvende 

Het 

vervaardigd nest op het water tusschen het riet of 

waterplanten. plaatst zijn groot, uit riet 

de biezen, en leet een aanmerkelijk getal gevlekte 

eieren. — In Zuid-Afrika treft men, behalve het 

veel kleinere soort. gewone _ waterhoentje, eene 

Gallinnla angulata genoemd. aan. 3 

gaat plunderen. 

In Australië heeft men eenige soorten, »Tribonvx” 

genoemd, die in gestalte, kleur en levenswijze aan 

het gewone waterhoentje doen denken, maar dikkere 

pooten en dikke, tamelijk korte teenen hebben. — 

Eene dezer, Gallinula Mortieri, bereikt de grootte van 

een haan; terwijl de andere, Gallinula venlralis. die 

van ons waterboentje heeft. 

DE PURPERKOETEN. PORPHYRIO. 

De purperkoeten zijn groote waterhoenderen met 

eenen dikken, hoogen bek, rondachtige neusgaten en 

een met blaauw en groen gekleurd vederkleed, terwijl 

de bek en pooten hoogrood zijn. Eenige uitgestorven 

soorten hadden intusschen een geheel wit vederkleed. 

Zij worden slechts in de heete streken der Oude 

Wereld aangetroffen, en onderscheiden zich in hunne 

levenswijze nagenoeg niet van de waterhoentjes en 

koeten. 

De 

blaauw en groen gekleurd vederkleed, en den bek. 

meeste soorten hebben lange teenen. een 

de pooten en de voorhoofdsplaat prachtig hooerood. — 

Hiertoe 

caesius, ook »hyacinthinus” of vantiquorum”’ genoemd. 

behoort de blaauwe Purperkoet, Porphyrio 

Deze soort schijnt tot het heete Europa beperkt te 

zijn, is intusschen aldaar op vele plaatsen tegenwoordig 

geheel uitgeroeid. Men treft haar echter noeg enkel 

Sicilië, 

purperhoen 

in 

Het 

en zeer menigvuldig in Portugal aan. — 

het Indië, 

Porphyrio neglectus. heeft de vleugels, den staart en 

van vasteland van 

de onderdeelen van den hals hoog grijsgroen, de 

overige deelen flaauw paarsachtig cobaltblaauw. — 

Bij de Afrikaansche soort, Porphyrio Madagascariensis., 

zijn de mantel, de schoudervederen en een gedeelte 

van den voorvleugel groen, maar veelal min of meer 

in het olijfkleurige trekkend. — De Phitippijnsche 

Purperkoet, Porphyrio poliocephalus, heeft den mantel, 

den rug. staart en een gedeelte der vleugels rosachtig 

olijf bruin, de overige deelen paarsachtig blaauwerijs. — 

De 

van den Fidji- en Tonga-Archipel. — bij sommige 

kleinste van alle soorten is Porphyrio Viltensis, 

soorten zijn de bovendeelen van achter den hals zwart, 

De 

gemeenste onder deze is Porphyrio Zndieus, van den 

maar de voorvleugel is fraai groen en blaauw. 

Indischen Archipel. Deze soort wordt menigvuldig 

in de moerassen, plassen of meren aangetroffen, 

van waar zij echter dikwijls de nabijligeende velden 

De Javanen houden haar dikwijls 

gelijk kippen en voeden haar, als deze, met rijst en 

andere granen. — Porpliyrio melanotus, van Australië, 

heeft eenen eenigzins langeren staart dan de overige 

bellus, hetzelfde 

werelddeel, door hare grootte alle overige soorten 

soorten, terwijl PorpAyrio uit 

overtreft 

Eenige andere soorten, met een blaauw vederkleed. 

roode pooten en bek, hebben dikke teenen, en zeer 

Eene dezer, Notornis korte afgeronde vleugels. — 
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coerulescens, die op het eiland La Réunion of Bourbon 

leefde, echter sedert lang geheel uitgestorven is, had 

de erootte van een kalkoen. — De andere, Notorzis 

Mantellii, van de erootte eener gans, wordt thans nog 

in Nieuw-Zeeland aangetroffen. 

Notornis Mantellii. 

Eene kleimere, maar geheel witte, en eveneens 

uitgestorvene soort, Noforzis alba, leefde op het eiland 

Norfolk. 

De merkwaardigste soort van alle was Zeguatia 

gigantea, nog aan het einde der zeventiende eeuw op 

Mauritius aanwezig. Hare pooten en hals waren zoo 

lang, dat zij in hoogte den Afrikaanschen struis 

overtrof. Zij had ook buitengewoon lange teenen en 

was geheel wit van kleur. 

DE MEERKOETEN. FULICA. 

De meerkoeten zijn groote waterhoentjes, wier 

teenen met breede, eelobde zwemvliezen omzoomd 

zijn. Zij hebben een leikleurig vederkleed. Het getal 

der soorten is beperkt; zij hebben onderling veel 

overeenkomst en worden in alle werelddeelen 

aangetroffen. 

Bij eenesoort, Fuliea eristata, loopt hetachtergedeelte 

van de voorhoofdsplaat in twee lobben uit. Zij wordt 

in Afrika aangetroffen en komt zelfs in sommige 

gedeelten van Zuidelijk Spanje en Frankrijk voor. 

De overige soorten hebben alle eene gewone 

voorhoofdsplaat. Die der Oude Wereld is kennelijk 

aan hare zwarte onder-dekvederen van den staart. 

Dit is onze gewone Meerkoet, Fulica atra, die in 

Europa, Azië en Australië voorkomt, echter dikwijls, 

naar gelang der streken die hij bewoont, eenige, 

ofschoon veelal weinig in het oog vallende, afwijkingen 

aanbiedt. Men weet, dat de bek en voorhoofdsplaat 

geheel wit zijn. De meerkoet broedt op plassen en 

meren, en schaart zich in het najaar dikwijls tot 

groote vlugten bij elkaar. 

De Amerikaansche soorten hebben de zijdelingsche 

onder-dekvederen van den staart wit. Eene dezer, 

Pulica gigantea, de grootste van allen, nadert in 

grootte eene gans. Zij houdt zich in de meren der 

gebergten van Peru op. — De Noord-Amerikaansche 

soort, Fulica Americana, Is een weinig kleiner dan de 

onze, en heeft de slagpennen der tweede orde aan 

het einde wit. 

DYE SPIASRERPALSTEPBEACRIR BAS 

Bij de, parra’s, die overigens in hunne gestalte en 

levenswijze veel overeenkomst vertoonen met de 

waterhennetjes, hebben de teenen en nagels eene zoo 

buitengewone ontwikkeling verkregen, als bij geene 

andere vogels plaats heeft. Het is vooral de achterteen 

met den nagel, die eene geheel ongewone lengte 

heeft, en daar de nagels allen geheel regt zijn, zoo 

beslaan de gezamenlijke teenen, wanneer zij uitgebreid 

zijn, een zoo groot vlak, dat de, op zich zelf zeer 

liete vogel in staat is, even veilie en snel over den 

waterspiegel der staande wateren bedekkende bladeren 

te loopen, als over den vasten grond, Deze vogels 

zijn veelal een weini s kleiner dan ons waterhoentje; 

vooral hun romp, die bovendien zeer ligt is. Hunne 

vleugels zijn met een zwaren, somtijds stompen doorn 

gewapend. Sommige hebben eene voorhoofdsplaat 

gelijk ons waterhoen en onze meerkoet, terwijl het 

voorhoofd bij anderen bovendien van eene maakte 

huidlel voorzien is. Zij worden slechts in de heete 

luchtstreken aangetroffen, houden zich, bij de, met 

waterplanten begroeide oppervlakte der staande 

wateren op, duiken echter van tijd tot tijd onder 

water, nestelen in het riet, leggen een aanmerkelijk 

getal gevlekte eijeren en schijnen niet te verhuizen. 

Onder de soorten met eene voorhoofdslel is de 

zoogenaamde Clirurgijn, Parra jassana, eene der meest 

bekende, Hare lel is fraai rood; de kop, hals en de 

onderdeelen van het vederkleed zijn zwart, de overige 

bovendeelen roodbruin, met uitzondering der slagpennen 

van de tweede orde, die eene bleek groengele kleur 

vertoonen. Deze fraaie vogel bewoont het heete 

Amerika, en is in Suriname onder den naam van 

kemphaan” bekend. Men treft hem op rivieren, 

meren en moerassen aan. Hij voedt zich met de 

zaden van allerlei waterkruiden, laat, vooral bij het 

opvliegen, zijne lagchende stem hooren, en het wijfje 

legt hare geelbruine, maar geheel met gekronkelde, 

zwartbruine strepen bedekte eijeren op de bladeren 
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van waterplanten of zelfs op den blooten erond. — 

In Columbia heeft men eene, met de voorgaande 

zeer verwante soort, Parra nigra, maar zij is, behalve 

eene groengele vlek op de vleugels, geheel zwart. — 

De gewone soort, Parra Indica, die ook in Bengalen 

voorkomt, is fraai donkergroen met blaauwen 

metaalglans, maar zij heeft eenen roodbruinen staart, 

bronskleurige vleugels, en eene witte streep boven 

het oog. Zij leeft paarsgewijze op meeren, waar men 

haar dikwijls op de groote bladeren der waterplanten 

ziet loopen. — De Haantjes-parra, Parra cristata of 

»gallinacea,”” zoo genoemd omdat de huidlel van haar 

voorhoofd eenen grooten, in drie lappen verdeelden 

kam vormt, heeft den nagel van den achterteen lancer 

dan eenige andere soort. Haar hals is van voren 

en langs de zijden geel, de buik wit, de vleugels 

zijn bronsgroen, de overige deelen van het vederkleed 

zwart. De kam van het voorhoofd heeft bij den 

ouden vogel eene gele kleur en de oogen zijn wit. 

Deze soort, in alles, behalve hare buitengewoon groote 

pooten, veel kleiner en ligter dan ons waterhoentje, 

wordt op Celebes en in Noord-Australië aangetroffen. 

De Haantjes-parra. 

be Afrika hebben 

voorhoofdsplaatje zonder lel, gelijk ons waterhoentje 

soorten die bewonen, een 

en onze meerkoet. — Eene soort, Parra dAfricana, is 

roodbruin, maar het bovengedeelte van hals en kop is 

zwart, het overige van den hals met de wangen geel. 

Eene andere soort, Parra albinucha, van Madagascar 

afkomstig, is gekenmerkt door dat haar hals van 

onderen zwart, van boven wit is. — De soort 

zonder lellen en zonder voorhoofdsplaat, Parra 

Sinensis, wijkt bovendien van de anderen af‚ door 

Parra cristata. 

dat haar staart verlengd is gelijk bij de fazanten, 

en dat hare groote slagpennen in draadachtige, maar 

het 

aanhangsels uitloopen. Deze eigenaardige vogel heeft 

aan einde wederom eenigzins verbreede, 

den romp, den staart en de slagpennen zwart; de 

vleugels en den kop wit; den hals van onderen wit, 

van boven fraai geel, met zwart omzoomd. Hij wordt 

op de Soenda- en Philippijnsche eilanden, alsmede 

op Celebes en het vasteland van Indië aangetroffen. 

en leeft op meeren. 

De gehoornde Hoenderkoel, Palamedea cornuta. 



DE HOENDERKOETEN. PALAMEDEA. 

Men treft deze eigenaardige vogels in het heete 

Amerika aan. Zij bereiken nagenoeg de grootte der 

kalkoenen; hebben zeer dikke, met een net van 

zeshoekige schubjes bekleede pooten; middelmatige, 

regte nagels; teenen met 

breede en tamelijk lange, afgeronde en bij de bogt 

maar dikke nagenoeg 

met eenen dubbelen doorn gewapende vleugels. Zij 

bewonen moerassige streken, vliegen echter somtijds 

hoog in de lucht en zetten zich niet zelden op 

boomen, hetgeen onze meerkoet en ons waterhoentje 

intusschen ook doen. Zij nestelen in struiken en 

biezen, en men zeet, dat zij slechts twee witte eijeren 

leggen. 

De gehoornde Hoenderkoet, Palamedea cornuta, is op 

eene zeer eigenaardige wijze gekenmerkt, doordien 

haar voorhoofd voorzien is van eenen langen, regt 

opstaanden, hoornachtigen draad. Men treft haar in 

Guyana en Brazilië aan, en hare stem doet aan die 

der duiven denken, ofschoon zij veel sterker is. — 

Palamedea chavaria is kennelijk door eenen naakten 

balskring. — Palamedea Derbyana, van Columbia, 

is zwart met witte wangen, en heeft, gelijk de 

voorgaande, verlengde achterhoofdsvederen. 

DE TROMPETTERVOGELS. PSOPHIA. 

De Trompettervogel met witte vleugels. 

Psophia leucoptera. 

Het geslacht der Trompettervogels bevat slechts 

eenige soorten, die uitsluitend in Amerika te huis 

behooren. Zij worden veelal onder de moerasvogels 

geplaatst, schijnen echter in vele opzigten tot de 

hoendervogels en wel de paugis te naderen. In 

grootte evenaren zij eene kip, maar zij zijn veel 

hooger op de pooten, het ondergedeelte van 

hunne schenkels is naakt gelijk bij de moerasvogels, 

en hun hals is langer en dunner. De vederen van 

den kop zijn kroes, de slagpennen der derde orde 

zijn veelal verlengd, breed en van losse draden 

voorzien. Zij hebben eenen korten staart, en eenen 

kleinen, gekromden en van doorboorde neusgaten 

De soort, 

crepitans, is paarsachtig zwart met metaalglans, en 

voorzienen snavel. gewone Psophia 

wordt vrij algemeen in Brazilië en Suriname 

aangetroffen. — De Prompettervogel met witte vleugels, 

Psophia leucoptera, dien wij hier afbeelden, is 

zeldzamer en wordt genoegzaam alleen in Brazilië 

aangetroffen. 

DE STRANDRALLEN. OCYDROMUS. 

Deze vogels houden zich op in de kuststreken 

van Nieuw-Zeeland en eenige naburige eilanden. Zij 

hebben ongeveer de grootte van koeten, en de gedaante 

van rallen, maar hunne pooten zijn dik, de teenen 

tamelijk kort en eveneens dik, en zij onderscheiden 

zich van alle overige ralvogels, doordien hunne 

staart- en vleugelpennen zacht als vederen en gekromd 

zijn. — De gewone soort, Ocydromus Australis, heeft 

in het volkomen kleed de onderdeelen loodkleurig, 

de vederen der bovendeelen zwart met breede, 

rosse zoomen. — De soort Ocydromus brachypterus 

onderscheidt zich daarvan slechts doordien zij een 

weinig erooter is. 

DE ZONVOGELS. EURYPYGA. 

De zonvogels wijken in verschillende opzigten, 

vooral door hunnen verder naar achteren gespleten 

bek en langeren staart, van de overige ralvogels af. 

Zij worden in het heete Amerika aangetroffen, hebben 

nagenoeg de grootte van een meerkoet en zijn zeer 

fraai en fijn met allerlei kleuren geteekend. Hun 

hals is dun, de bek is eveneens dun en langer dan 

de kop. 

De 

Zuid-Amerika, met name Brazilië en Suriname. Eene 

gewone _Zonvogel, Eurypyga helias, bewoont 

eeniezins grootere soort, Zwrypyga major, wordt in 

Columbia aangetroffen. 
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De NONE Ee 

INS Ar AC TE 

De orde der zwem- of watervogels wordt uit de 

duikers, eenden, pellikanen, meeuwen en andere 

min of meer overeenkomende vogels 

zamengesteld. 

vederen bekleed liechaam. 

hiermede 

Zij hebben een zwaar, met dons en 

Hunne pooten zijn in 

den regel kort, zeer stevig en van 3 of 4 teenen 

voorzien, van welke de drie voorste en somtijds zelfs 

alle vier door zwemvliezen vereenigd zijn. De schenkels 

zijn in de meeste gevallen tot aan de hak bevederd. 

Zij houden zich in de nabijheid van het water op, 

OFRHESS: 

zwemmen uitstekend en duiken ook zeer behendie 

onder water, leven van dierlijk voedsel, of tegelijk 

van planten-stoffen en nestelen veelal op den grond. 

Deze vogels bewonen alle werelddeelen; zij zijn 

voornamelijk menievuldig in de koude streken van 

het noordelijk halfrond, en onder hen treft men de 

eenige vogels aan, die de zee bewonen. 

Deze orde bevat de volgende 4 familiën der 

duik-, eans-, pellikaan- en meeuwvogels. 

DER DU LE WO GES 

OER INA TSONRSERS 

Onder 

aan wie het verblijf in het water bij uitstek is 

alle vogels zijn het vooral de duikvogels, 

aangewezen, en hun geheel maaksel is ook hiervoor 

ingeriet. 

en een weinig afgeplat ; zij hebben eenen zeer korten | 

staart; korte vleugels, die somtijds zelfs vinachtig 

en ongeschikt tot het vliegen zijn; korte, diet bij 

het achtereinde van den romp geplaatste pooten; 

hunne dijen en schenkels zijn grootendeels onder de 

huid van het lhigchaam verborgen; de vederen zijn 

klein, hard, en zeer diet staande, en er zijn bovendien 

Hun romp is langwerpiger dan gewoonlijk 

vele donsvederen aanwezig; die der bovendeelen 

vertoonen veelal donkere kleuren, terwijl die der 

onderdeelen meestal wit zijn met eenen zilverachtigen 

glans. Bij het staan en loopen heeft het ligchaam 

dezer vogels een bijkans loodreete rigting; zij loopen 

intusschen _moeijelijk, en sonnmigen, te weten de 

pingoeïns, steunen bij het loopen op hunne vinachtige 

vleugels. _ Daarentegen zwemmen zij voortreffelijk, 

duiken uitstekend en velen kunnen het zeer langen tijd 

onder water uithouden. Zij voeden zieh voornamelijk 

allerlei waterdieren, die zij duikende met kleine 



opzoeken. Zij leggen groote eieren, twee, somtijds 

slechts een in getal, op of onder den grond of in 

rotsholen, maar sommigen maken een op het water 

Men treft deze 

vogels in alle werelddeelen aan. De aan de zeekusten 

drijvend nest tusschen waterplanten. 

levende soorten zijn tot de koude en gematigde streken 

beperkt, en er leven in het zuidelijk halfrond andere 

vormen dan in het noordelijk halfrond. 

De duikvogels vormen de volgende geslachten. 

DE PINGOEÏNS. SPHENISCUS. 

De Pingoeïns, ook vetganzen en door de Franschen 

»Manchots” genoemd, onderscheiden zich van alle 

overige vogels, doordien hunne vleugels vervormd 

zijn tot eene soort van vinnen zonder slaepennen. 

Intusschen is deze soort van vinnen met kleine en 

puntige vederen, gelijk aan die van het overige 

ligchaam, bekleed, Hun staart is uit talrijke, maar 

zeer smalle en harde pennen zamengesteld. Zij 

hebben zeer dikke, korte en met een net van 

schubben bedekte pooten, die op de voetzool zeer 

ruw zijn. De teenen zijn met gekromde stevige 

nagels gewapend, de drie voorste door halvemaan vormig 

uitgesneden zwemvliezen vereenigd, terwijl de achterste 

klein is en aan de binnenzijde van den voet ligt. Hun 

bek heeft ongeveer de lengte van den kop, en is 

zamengedrukt. De neusgaten zijn langwerpig. Deze 

vogels hebben een buitengewoon lang darmkanaal. 

Zij voeden zich met allerlei zeedieren, voornamelijk 

De Konings-pingoein. Spheniseus 

| 
| 

met visschen, die zij dikwijls, langs het water 

springende, vervolgen. Zij worden zeer vet, en hebben 

eene luide, blaffende stem. Wanneer zij aangevallen 

worden, verdedigen zij zich door te bijten. Buiten 

den broedtijd leven zij grootendeels in zee, en worden 

somtijds op honderden uren afstand van de kusten 

aangetroffen. Bij het zwemmen blijft het liechaam 

grootendeels onder water. De ruwieheid hunner 

voetzoolen stelt hen in staat, even vast te staan op 

het ijs als op het land; maar zij loopen niet gemakkelijk 

en sommigen maken daarbij dikwijls gebruik van hunne 

vinvleugels als voorpooten. Men kan hen derhalve, 

wanneer zij niet ontvlugten kunnen, gemakkelijk met 

stokken doodslaan. De eijeren worden op rotsen of in het 

gras gelegd. Deze vogels worden in de gevangenschap 

weldra even mak als honden. De pingoeïns leven 

gezellig aan de kusten der Zuidpoollanden, waar zij 

de eenige duikvogels zijn; intusschen verspreiden 

zij zieh noordelijk tot Cali, Zuid-Afrika en zelfs tot 

Nieuw-Guinea. 

Bij de grootste soorten is de bek dun, en de vederen 

van het voorhoofd strekken zich tot aan de neusgaten 

uit. De grootste van allen, de Kedzers-pingoeïn, Spheniscus 

Patagonica, ook »Forsteri’ en »imperator” genoemd, 

bewoont in menigte de kusten der Zuidpoollanden, 

behoort echter in de verzamelingen nog steeds onder 

de zeldzaamheden. 

Eene kleinere, maar veel fraaijere soort is de 

Konings-pingocin, Spheniseus Pennantii, die echter veelal 

onder den naam van »Patagonicus’”’ aangevoerd wordt. 

Pennantid. 
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Zij heeft ruim drie voet hoogte, en weegt ongeveer 

30 pond. Hare bovendeelen zijn blaauw leikleurig, de 

onderdeelen wit, hetgeen echter, naar voren in hoog 

geel overgaande, achter de keel tot aan het achterhoofd 

opklimt. Kop en keel zijn zwart. De jongen, met 

eene bruine wol bekleed, bereiken nagenoee de srootte 

der ouden, alvorens zij hun eigenlijk vederkleed krijgen. 

De _Konings-pingoeïn wordt menigvuldig aan de 

kusten van Patagonië, Vuurland en de Falkland-eilanden 

aangetroffen. Zijn vleesch is bruin, en wordt slechts 

bij gebrek aan ander voedsel gegeten; daarentegen 

gebruikt men de huid, vooral die van den fraai 

gekleurden hals en kop, tot sieraad of tot het 

vervaardigen van tabakszakken. 

Eenige soorten met eenen stevigen bek hebben de 

onderkaak van boven aan de punt als afgehakt. 

Hiertoe behoort de meest bekende van allen, Spheziseus 

demersa; deze wordt menigvuldie op de Falkland-eilanden 

en aan de kust van Zuid-Afrika, tot in de Tafelbaai, 

broedende aangetroffen. In grootte evenaart zij een 

eend. Zij is op de bovendeelen zwart, op de onderdeelen 

wit, maar heeft op de keel eenen breeden band in 

den vorm van een hoefijzer, die van hier langs de 

zijden van het ligchaam heenloopt. Deze vogels leven, 

zooals de overige soorten, gezellig. Men ziet hen, bij 

dae, lanes de kusten zwemmen en naar voedsel 

duiken. Op het land loopen zij, met behulp der 

vleugels, vrij snel. Hun stemgeluid is dof, maar zij 

laten ook, den kop naar achteren werpende, een 

geluid hooren, hetgeen op dat van een ezel gelijkt. 

Vervolgd wordende, stellen zij zich behoorlijk te weer. 

Eene kleinere soort, Spheuisens minor, die van onderen 

eenvoudig wit is, bewoont de kust van Zuidelijk-Afrika 

en Tasmanië, en in diezelfde zeeën komt ook de 

kleinste van alle soorten, Spheriseus undina, voor. 

Bij andere soorten met eenen stevigen bek loopt 

de onderkaak naar boven puntig uit. De meesten 

zijn gekuifd, doordien zij een bundel vederen achter 

elk oog hebben. Hiertoe behoort SpAeniscus chrysocomus, 

met eene lichtgele kuif en eenen rooden bek. Deze 

wordt kusten van de vogel menigvuldig op de 

De gekuifde Papegaaiduiker. 

eilanden Tristan d'Acunha. St. Paul en 

aangetroffen. 

Amsterdam 

DE ALKA'S. ALCA. 

De alken alle 

van een achterteen. Zij 

onderscheiden zich van overige 

duikvogels door het gebrek 

hebben eenen dikken hals, eenen grooten kop en 

puntige nagels. De vleugels zijn puntig, maar niet 

lang. en de slaepennen der tweede orde zeer kort. 

De bek is dikwijls min of meer hoog en smal, 

verkrijgt echter dezen vorm eerst wanneer de vogel 

jaar een oud is. Zij leven gezellig, broeden op 

rotsige kusten der koude streken van het noordelijk 

halfrond, zuidelijk tot Helgoland. 

verhuizen echter tot in Zuidelijk Europa. De Franschen 

hebben den naam van pingoeïn aan de soorten met 

Cornwallis en 

eenen hoogen bek gegeven. 

Den 

ware, 

hoogsten, smalsten en hierdoor, als het 

laneetvormigen bek hebben de zoogenaamde 

papegaaiduikers, die in de wetenschap veelal, meer 

in het bijzonder den geslachtsnaam van »Fratercula” 

of die van »Mormon’’ verkregen hebben. De sewone 

Papegaai-dviker, Alea arctica, bereikt een voet hoogte. 

Hij broedt in de koude streken van Europa en Amerika, 

komt echter op den trek, ofschoon enkel, aan onze 

kust voor. Hij voedt zich met kleine visschen en 

kreeftjes, en wordt somtijds zelf de buit van groote 

visschen, b. v. den kabeljaauw. Hij laat, zittende, 

van tijd tot tijd een geluid hooren, hetwelk aan dat, 

voortgebragt door het geeuwen van den mensch, 

doet denken. Deze vogel nestelt gezellig op rotsige 

kusten. Tot dit einde graaft hij met bek en pooten, 

aan den voet der rotsen, in den lossen grond, holen 

van 10 tot 12 voet diepte en eenen halven voet in 

doorsnede, en brengt aan het einde dezer holen een 

weinig gras, waarop het wijfje haar groot, vuil wit 

en met bruin gevlekt ei legt. — Aan de kusten van 

Kamtschatka heeft men eene grootere soort, de 

gekuifde Papegaaiduiker, Alca cirrhata genoemd, wier 

kop, aan weèrszijde, achter de oogen, van een bundel 

verlenede geelachtige vederen voorzien is. 

Alea ecirrhala. 



De grootste van alle soorten is de Pingoeïn Alk, 

Alea dmpennis. Zij wordt zoo genoemd, omdat hare 

korte vleugels door hunne vinvormige gestalte aan 

die der pingoeïins doen denken; intusschen zijn zij 

Haar 

is aan de zijden schuinsch gegroefd. De kleur van het 

van zeer korte slagpennen voorzien. bek 

vederkleed is zwart, met uitzondering van den buik, 

de borst en eene vlek aan weêrszijde achter den bek, 

die wit zijn. Deze vogel was vroeger menigvuldig in 

Labrador, en verdwaalde somtijds tot aan de kusten 

van Groot-Brittanje en Denemarken. Intusschen heeft 

men hem allengs op de meeste plaatsen uitgeroeid, 

en men wil zelfs, dat de laatsten, een tiental jaren 

geleden, op de kust van IJsland werden doodgeslagen. 

Daar hij in het geheel niet vliegen en slechts met 

moeite loopen kan, is het gemakkelijk hem met de 

hand te vangen of ook met stokslagen te dooden. 

Daarentegen is hij een uitstekende zwemmer en 

duiker. Zijn voedsel bestaat in krabben en visschen. 

Het wijfje legt haar witachtig met bruine vlekken 

bedekt et in rotsholen. Het heeft de grootte van een 

zwanenei, ofschoon de vogel slechts eene hoogte van 

ongeveer twee voet bereikt. 

De Pingoein- Alk, Alca Grpenuis. 

De gewone Alk, Alea torda, heeft in het algemeen 

veel overeenkomst met den pingoeïn-alk; maar zijne 

slagpennen zijn behoorlijk ontwikkeld, hij is veel 

kleiner en heeft geene witte vlekken aan weèêrszijde 

broedt 

streken van het noordelijk halfrond, en het wijfje 

van het voorhoofd. Deze soort in de koude 

leet haar groot, 3 oude duim langen gevlekt ei in 

rotsholen. Gelijk de papegaaiduiker komt hij in het 

gure jaargetijde onze kusten opzoeken: 

Aan de kusten van Kamtschatka en de Aleoetische 

eilanden heeft men nog verscheidene andere kleinere 

soorten, wier bek echter zeer weinig verhoogd en 

gegroefd is. 

De soorten, wier bek slechts weinig zijdelings 

zamengedrukt en, ofschoon stevig, min of meer 

priemvormig is, verkrijgen meer in het bijzonder den 

naam van ZEEKOETEN, URIA. — Onder deze behoort 

de gewone Zeekoet, Uria troile, die met den gewonen 

alk in grootte, in kleur, zeden en wijze van nestelen 

overeenstemt. Men treft haar in het gure jaargetijde 

somtijds vrij menigvuldig aan onze kusten aan. — 

Veel zeldzamer is daarentegen Uria arra of »Brunnichii”, 

die een weinig grooter is, maar eenen korteren bek 

heeft, en noordelijker broedt. — Eene kleinere soort 

uit noordelijk Europa, Uria grylle, is geheel zwart, 

heeft echter de voorhelft der vleugels wit. — De 

ons werelddeel, Uria alle, heeft eenen kleinste van 

zeer korten bek. Zij nestelt in het hooge noorden, 

komt echter van tijd tot tijd aan onze kusten voor. 

DE ZEEDUIKERS. COLYMBUS. 

Men kent slechts drie soorten van dit geslacht. Zij 

evenaren of overtreffen in grootte een eend. Hunne 

drie _voorteenen zijn door geheele zwemvliezen 

vereenied, en de kleine achterteen heeft eveneens 

eenen vliezigen zoom; de voetwortels zijn zijdelings 

zamengedrukt en met zeshoekige schildjes bekleed, 

de staart is zeer kort, de hals tamelijk lang en dik, 

de bek reet, puntig en in lengte het overige van den 

kop evenarende. Zij voeden zich voornamelijk met visch ; 

houden zich in den broedtijd op de zoete binnenwateren 

der _noordsche landen op; plaatsen hun, van 

waterplanten vervaardigd nest op ondiepten of drooge 

plekken, en leggen, jaarlijks eenmaal, twee, naar 

evenredigheid kleine, langwerpige, bruine, met zwart 

gevlekte eijeren. De jongen volgen, zoodra zij volwassen 

zijn, hunne ouders naar zee, en zij verhuizen gezamenlijk 

in het gure jaargetijde, veelal zwemmende, naar de 

gematigde streken, en worden alsdan ook aan onze 

kusten aangetroffen. Den gevangen staat schijnen zij 

slecht te kunnen verduren. 

De grootste soort is de zoogenaamde 4Jsduiker, 

Colymbus glacialis. Im het volkomen kleed zijn de kop 

en hals zwartgroen, met uitzondering van een, uit 

witte, overlangsche strepen gevormden halsband; de 

overige bovendeelen zijn zwart, met witte vlekken, 

die op den rug de gedaante aannemen van vierkanten. EC DE 

De overige onderdeelen zijn wit, In het onvolkomen 

kleed zijn alle onderdeelen wit, de bovendeelen bruin, 

maar de vederen van rug en vleugels hebben grijze 

De middelste de Parelduiker, 

Colymbus arctiens. Hij heeft, in het volkomen kleed, 

randen. — soort Is 

den bovenkop tot in den nek donkergrijs; de keel 



zwart, maar van achteren in de lengte met wit 

gestreept; de zijden van den hals eveneens zwart, 

met witte, overlangsche strepen: den onderhals zwart 

violet; en de witte vlekken der bovendeelen zijn tot 

de zijden van den mantel, de schoudervederen en 

een gedeelte der vleugels beperkt. De parelduiker 

wordt van tijd tot tijd aan onze kust waargenomen. — 

De kleinste en‚ ook bij ons, meest algemeene soort 

is de roodhalzige Zeeduiker, Colymbus septentrionalis. 

Zijn kop en hals zijn grijs, hetgeen echter op de 

onderzijde van den hals door een zeer groote, 

langwerpig vierkante, roodbruine vlek afgebroken 

wordt. In het onvolkomen kleed zijn de bovendeelen 

niet eenkleurig, gelijk bij de jongen der overige soorten, 

maar met kleine witte vlekken als bezaaid. 

DEERD UNKSERRSS ee BrONDINCHEPSS. 

De duikers, veelal ook futen genoemd, stemmen 

in hunne gestalte met de zeeduikers overeen; maar 

zij zijn dadelijk te herkennen, doordien hun staart 

niet uit pennen zamengesteld is, en eenvoudig door een 

pluimpje van donsachtige vederen vertegenwoordigd 

wordt. Bovendien zijn hunne teenen, ofschoon door 

een breed vlies omzoomd, niet onderlinge door dit 

vlies vereenigd. Zij hebben korte vleugels en eenen 

dunnen en tamelijk langen hals. De duikers houden 

zich in staande of stille plaatsen der loopende wateren 

op. Zij voeden zich met visschen, jonge kikvorschen, 

waterinsekten en andere kleine waterdieren. Zij maken 

hun groot, op het water drijvend nest in het riet, in de 

biezen of andere waterplanten en somtijds zelfs vrij op 

het water. Het is van waterplanten vervaardigd, en de 3 

tot 6 langwerpige, met een laag van tamelijk zachte 

witachtige kalk bedekte eieren liggen verborgen 

tusschen de halfrotte waterplanten, waarmede het nest 

bedekt is. De jongen hebben de zijden van het ligchaam 

van overlangsche strepen voorzien. Zij worden, bij 

gevaar, door het wijfje onder de vleugels of op den 

rug genomen. Deze vogels zijn schuw: zij ontgaan 

hunne vijanden door plotseling te duiken, langen tijd 

onder water vooruit te zwemmen eu op groote 

afstanden weder te voorschijn te komen, om, indien 

het noodig is, oogenblikkelijk op nieuw weder onder 

water te duiken, onverschillig of zij met hunne 

jongen beladen zijn of niet. Zij zijn over den geheelen 

aardbol verspreid. Degenen die in streken broeden, 

waar het in den winter vriest, brengen het gure 

Jaargetijde in zachtere gewesten door en vliegen bij hunne 

verhuizingen, hetgeen zij anders zelden of nocit doen. 

De grootste soort van Europa, Podiceps eristalus, 

bij ons eenvoudig Fuut of »Zanddrijver”, »Satijnduiker” 

en »Keizer” genoemd, heeft nagenoeg de grootte van 

een eend, is in het volkomen kleed zeer kennelijk, 

doordien de vederen van den bovenkop eene platte, 

driehoekige, zwarte kuif vormen, en men aan weêrszijde 

van den kop eenen grooten kraag waarneemt, die aan 
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den grond vurig roodbruin, vervolgens zwart is. De 

fuut is over de gematigde streken van het geheele 

noordelijke halfrond verspreid; in ons land echter. 

door vele vervolgingen, op vele plaatsen, nagenoeg 

geheel uitgeroeid, ten wille van zijn bont, hetwelk 

naar Engeland uitgevoerd en aldaar zeer duur betaald 

wordt. In den winter treft men somtijds jonge 

voorwerpen langs het strand aan. Hij verduurt den 

gevangen staat zeer goed. — Eene andere inheemsche. 

maar in het algemeen zeldzame soort, de Roodhalsfuut, 

Podieeps rubricollis, is een weinig kleiner; de wangkraag 

is veel minder ontwikkeld, en witgrijs; de bek is, in 

plaats van roodachtig, zwart, maar aan zijnen grond 

oranje, en de hals, met uitzondering van zijne 

bovenzijde, is bruinrood. — De Kwifduiker, Podiceps 

cornutus, en de geoorde Fuut, Podiceps auritus, zijn 

kleiner; zij komen, bij ons, beiden, ofschoon enkel 

en slechts op den trek voor. — De kleinste en gemeenste 

soort van ons werelddeel is de zoogenaamde #/eine 

Duiker, 

pdodaars” genoemd wordt. Hij onderscheidt zich van 

Podieeps minor, die ook »hagelzakje” en 

de overige inheemsche soorten door het gebrek aan 

eene kuif. De overige werelddeelen herbergen ongeveer 

noeg een zestal andere soorten. De grootste soort van 

allen komt van Chi. Dit is 

Podiceps leucopterus. 

DE KOETFUTEN. HELLO RNIS: 

Het geslacht der koetfuten bevat een klein getal 

soorten. die in de heete luchtstreken leven, en wier 

maaksel en levenswijze als het ware het midden 

houden tusschen die der futen en der waterhoentjes. 
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Hun romp is langwerpig, zoo als bij de futen; de 

staart aanmerkelijk langer dan de tamelijk korte en 

afgeronde vleugels: zij hebben korte pooten en teenen, 

die, gelijk bij de meerkoeten, met breede gelobde 

vliezen omzoomd zijn; de hals is lang en dun; de 

kop klein en naar voren smal; de bek min of meer 

priemvormig en even lang als de overige kop. Deze 

vogels doen, ten opzigte huuner grootte, aan duiven 

of eenden denken. Zij houden zich op staande 

wateren en rivieren op, voeden zich met insekten en 

de zaden van waterplanten, die zij, met hoofd en 

hals onderduikende, uit het water halen; zijn nagenoeg 

altijd zwemmende; redden zich echter, bij naderend 

gevaar, vliegende of loopende op het land, om zich 

in struiken te verbergen; dragen alsdan hunne jongen 

onder de vleugels weg, of duiken, wanneer deze 

grooter zijn en zij op hunnen rug kunnen zitten, 

daarmede onder water. Hun drijvend nest wordt 

tusschen het riet of andere waterplanten geplaatst. 

Bij de Amerikaansche soort, Meliornis Surinamensis, 

die ongeveer de grootte heeft eener duif, zijn de 

vliezige zoomen der teenen tot aan de helft hunner 

lengte vereenigd. Zij behoort in Suriname en Brazilië 

geenszins onder de zeldzaamheden, en houdt zich aan 

de oevers der rivieren, op eenzame en lommerrijke 

plaatsen, tusschen struiken en waterplanten op. Zij 

zet zich dikwijls op dorre takken in het water en knikt 

met het ligchaam. Zij voedt zich met water-insekten 

en de zaden van waterplanten, en haalt die somtijds 

uit het water, door met de voorhelft van het ligchaam 

daarin te duiken. Hare stem bestaat uit eenige klanken, 

die, in de verte gehoord, aan het blaffen van een 

hondje doen denken. Het nest bevat 2 eijeren. De 

jongen zijn in den beginne naakt, en zij verbergen 

zich onder de vleugels der ouders, waar zij zich met 

den snavel vasthouden. Zoodra de jongen eenigzins 

gegroeid zijn, ziet men hen op den rug der moeder 

zitten, en zij verlaten deze plaats ook niet, terwijl 

de moeder onder water duikt. Intusschen duikt deze 

vogel zeldzaam; hij vliegt, wanneer hij geene jongen 

bij zich heeft, op, om zich op eenen korten afstand 

in de digte struiken te verbergen, of zich op het 

land loopende, te redden. 

Bij de soorten der Oude Wereld zijn de zwemzoomen 

vrij. De meest bekende dezer is Heliorzis Senegalensis, 

die nagenoeg de grootte heeft van eene eend. — Op 

Malacca en Sumatra heeft men de volgende zeldzame 

soort. 

De gemaskerde koelfuut. Heliornis personata. 

DE GANS OENE NS 

AIN Sei, 

Deze eroote familie bevat, zooals haar naam 

wanduidt, de ganzen, maar behalve deze ook de 

zwanen, eenden, zaagbekken en, als een gewijzigde 

vorm van de eanzen, de flamingo's. Deze vogels 

zijn voornamelijk gekenmerkt doordien de zijvanden 

van hunnen bek, aan de binnenzijde, met dwarse 

blaadjes bezet zijn, die somtijds den vorm hebben 

van puntige knobbeltjes, en door hunne vleezige tone. 

RES: 

Hun bek is overigens even lang of een weinig langer 

dan de kop, veelal min of meer afgeplat, met eene 

zachte huid bekleed, maar van voren nagelvormig 

uitloopend. Zij zijn, behalve de flamingo's, laag op de 

pooten, die van vier teenen voorzien zijn. De voorteenen 

zijn steeds door zwemvliezen vereenigd, terwijl de 

korte achterteen slechts somtijds van eenen huidzoom 

voorzien is, Humne vleugels zijn van middelmatige 



lengte, maar puntig; de staart is in den regel 

kort, maar veelal uit een aanmerkelijk getal pennen 

zamengesteld. Hunne eigenlijke vederen zijn hard, 

maar het ligchaam is onder deze met een buitengewoon 

zacht dons diet bekleed, 

velen de vederen tegelijker tijd en 

zoodat zij alsdan niet in staat zijn om te vliegen. 

Men treft 

Vele der 

koude streken van het noordelijk halfrond broedende 

Bij de ruiĳing vallen bij 

spoedig uit, 

deze 

de 

Velen zijn voortreffelijke duikers. 

vogels in alle werelddeelen aan. in 

soorten brengen het gure jaargetijde in warmere 

landen door. Zij houden zich bij het water op, 

nestelen op den grond of het met plantengroei bedekt 

water, somtijds echter ook in boomholen, en leggen 

eenigzins langwerpige, eenkleurig wit- of groenachtige 

eijeren. De jongen verlaten het nest zoodra zij uit | 

het ei gekomen zijn, gaan te water, en worden door 

hunne moeder geleid. Sommige soorten leven van 

visschen en andere waterdiertjes ; anderen eten allerlei | 

planten. De wijfjes zijn steeds een weinig kleiner 

dan de mannetjes. 

DE ZAAGBEKKEN. MERGUS. 

Men kan de zaagbekken beschouwen als duikeenden 

met een rank ligchaam en eenen smallen bek, wiens 

zijvanden, in plaats van dwarsblaadjes, van puntige 

knobbeltjes voorzien zijn. De vederen van hunnen 

bovenkop zijn kuifvormig verlengd. De mannetjes 

hebben een fraai, de wijfjes een eenvoudig vederkleed. 

Zij maken hun nest op den grond, of ook in aard- en 

boomholen, en het wijfje broedt telkens, ofschoon 

slechts eenmaal ’s jaars, een aammerkelijk getal eijeren 

Hun 

maar zij vliegen goed en 

te gelijk uit. gang op het land is moeijelijk, 

Zij 
voeden zieh met vischjes en andere kleine waterdiertjes. 

duiken voortreffelijk. 

Het getal soorten van dit geslacht is zeer gering. 

De groote Zaagbel, Mergus merganser, evenaart in 

grootte eene gewone eend. Bij het oude mannetje 

zijn de bek em pooten rood, de kop en voorhals 

zwartgroen, en de onderdeelen fraai geelachtig rood, 

hetgeen echter, na den dood, meer of minder spoedig 

verbleekt en in wit verandert. De groote zaagbek 

broedt in de koude streken van het geheele noordelijk 

halfrond, brengt echter het gure jaargetijde in meer 

gematigde landen door, — Demiddelste Zaagbek, Mergus 

serralor, bewoont dezelfde streken als de groote, maar 

hij is menigvuldiger dan deze, kleiner en heeft twee 

zwarte dwarsstrepen over de vleugels. — Eene 

soort uit de zuidelijke deelen van Zuid-Amerika heeft 

Zij heeft 

zaagbek, maar 

men Mergus Brasiliensis genoemd. de 

grootte van den middelsten is 

bruinzwart van kleur, met twee witte spiegels aan 

elken vleugel en witte dwarse zig-zag strepen op de 

onderdeelen. — De gehelmde Zaagbek, Mergus eueullatus. 

wordt in Noord-Amerika aangetroffen, en is, behalve 

aan zijne groote helmachtige kuif, kennelijk aan de 

kleuren van zijn vederkleed, hetgeen op de bovendeelen, 

den kop en hals zwart is, met eene witte vlek aan 

de kuif, 

De gehelmde Zaagbek. 

De het 

albellus, genoemd. Zij evenaart in grootte een taling. 

kleinste soort wordt Nonnetje, Mergus 

Het zuiver wit van haar vederkleed wordt door den 

zwarten rug en zwarte strepen langs de teugels, 

achter het oog, op de vleugels en de zijden van den 

krop afgebroken. Het nonnetje bewoont het koude 

Noorden, en komt in den winter slechts in kleinen 

getale tot ons. 

Mergus eueullalus. 

DE DUIKEENDEN. FULIGULA: 

De duikeenden, die men veelal ook zee-eenden 

noemt. hebben de gedaante der gewone eenden ; maar 

zij zijn steviger van maaksel, meer ineengedrongen, 

hare pooten zijn verder naar achteren geplaatst, zij 

hebben bij het staan eene meer opgerigte houding, 

duiken beter en langer, haar vleesch is traanachtie 



ie OA A 

en zij zijn voornamelijk gekenmerkt doordien haar 

achterteen van een zoomachtig zwemvlies voorzien 

is. Zij leven van dierlijk voedsel, en velen houden 

zich in de nabijheid der zeekusten op. 

Vele soorten broeden in de noordelijke streken, 

komen echter, grootendeels, in het gure jaargetijde, 

veelal in zeer grooten getale, tot ons, en worden 

door het volk onder den algemeenen naam van 

„Noordsche eenden” begrepen. Eene dezer, de groo/e 

Zee-eend, Fuligula fusca, heeft de grootte van onze 

gewone wilde eend; maar haar vederkleed is zwart, 

met eenen witten spiegel op de vleugels, de pooten 

zijn rood met zwarte zwemvliezen, en de bek is 

grootendeels roodgeel, — De eenigzins kleinere zwarte 

Zee-cend, Puligula nigra, is voornamelijk gekenmerkt 

door haren een weinig verlengden en wiggevormigen 

staart en door eenen geelrooden knobbel aan den 

grond van den bovensnavel. Haar vederkleed is 

eentoonig zwart. — De Brileend, Fuligula clangula, 

gewoonlijk _»Brilduiker” _ genoemd, heeft eenen 

groenzwarten kop, met eene groote witte vlek op 

de teugels, en het wijfje is aanmerkelijk kleiner dan 

het mannetje en heeft den kop roodachtig bruin. — 

Even gemeen in den winter, als deze, ontwaart men 

aan onze kusten de Toppereend, Fuligula marila, die 

den rug met fijne, golvende dwarse lijnen versierd 

heeft. — Bij eene kleinere soort, Fuligula cristata, 

is het oude mannetje van eene achterhoofdskuif 

voorzien. 

Sommige soorten hebben den kop en het voorgedeelte 

van den hals roodbruin. Hiertoe behoort de Zufeleend, 

Fuligula ferina, die den bek van eenen breeden, 

grijsblaauwen dwarsen band voorzien heeft, op de 

meren van het gematigde Europa broedt, maar in 

den winter dikwijls in gezelschap der overige zee-eenden 

aan het strand gezien wordt. — In Noord-Amerika 

wordt hare plaats vervangen door eene erootere soort, 

Fuligula Valisnerii, die vooral wegens haar buitengewoon 

lekker vleesch beroemd is. — In Oostelijk Europa 

heeft men eene soort, de Krooneend, Fuligula rufina, 

met een rooden bek, en die zeer in het oog valt 

doordien de kop bij het oude mannetje geelrood en 

met eene opstaande kuif van geelroode vederen 

versierd is. 

Bij de oude mannetjes van eene kleine soort, 

Fuligula glacialis, is het middelpaar staartpennen 

buitengewoon verlengd. 

Bij sommige groote soorten neemt de bek tegen 

den grond in hoogte toe, en loopt met twee schenkels 

op het voorhoofd uit. Bovendien zijn de slagpennen 

Men geeft 

haar meer in het bijzonder den naam van »Somateria’’. 

der derde orde sikkelvormig verlengd. 

Hiertoe behoort Fwligula spectabilis, met eenen rooden 

bek, uit het hooge Noorden, en de met haar verwante 

Hidereend, Fuligula mollissima, die eveneens in het 

Noorden broedt, maar enkel in den winter tot ons 

komt. Het is voornamelijk het dons van deze 

soorten hetgeen door buitengewone zachtheid uitmunt, 

en onder den naam van eiderdons in den handel 

gebragt, tot vulling van bedden en kussens gebruikt 

wordt. Daar deze vogels dit dons zelf uit hunne 

borst plukken, ten einde hunne nesten er mede te 

beleggen, zoo zoekt men, ter verkrijging dacurvan, 

slechts de nesten op, en behoeft men den vogel zelf 

niet te dooden. — In de kuststreken van het 

zuidelijk gedeelte van Zuid-Amerika en de nabijliggende 

eilanden heeft men eene zeer groote en zware soort, 

Fuligula cinerea, veelal »Micropterus” genoemd, die 

zich in vele opzigten aan de eidereend aansluit, maar 

veel kortere vleugels dan alle overige soorten heeft. 

Zij heeft eenen zeer zwaren bek, dikken kop en 

harden schedel. Men ziet haar miet vliegen: 

daarentegen zwemt zij met groote snelheid en 

op eene geheel eigenaardige wijze, door met de 

vleugels op het water te slaan, hetgeen aanleiding 

gegeven heeft, dat de Engelschen haar »Renpaard”, 

thans echter algemeen »Stoomboot® noemen. Zij 

duiken voortreffelijk, blijven echter niet zeer lang 

onder water, hebben een buitengewoon taai leven, 

en voeden zich met weekdieren, wier schelpen zij 

met haren stevigen bek gemakkelijk kraken. 

De Stoomboot-eend. Fuligula cinerea. 

Eene kleine reeks van soorten, het ondergeslacht 

ErisMarvRA vormende, is gekenmerkt door haren 

verlengden, wiggevormigen, uit buitengewoon harde 

en stevige pennen zamengestelden staart. Zij zijn 

beroemd wegens hare buitengewone vaardigheid in 

het duiken. Eene dezer soorten, Brismatura leucocephala, 

| 



„is kennelijk aan haren witten, maar van boven 

zwarten kop, terwijl het overige vederkleed bruin 

is. Zij wordt in Oostelijk Europa aangetroffen. — 

De erootste van allen, Erismatura lobata, is zwartbruin 

van kleur en heeft, langs de middellijn van de keel, 

Zij 
wordt in Tasmanië en Zuidelijk Australië aangetroffen, 

eene groote, schijfvormige, blaauwachtige lel. 

en haar voedsel bestaat in schelpdieren en wormen. 

Gedurende den paartijd verspreidt zij eene sterke 

muskuslucht. 

In Chili heeft men eene kleine soort, Merganetla 

armata genoemd. Zij wijkt van alle overige af door 

haren bek, die smal is, gelijk bij de zaagbekken. 

Overigens heeft zij alle kenmerken van het ondergeslacht 

Erismatura. 

DE EENDEN. ANAS. 

Dit groote geslacht bevat de soorten, die in gedaante 

en _maaksel met onze gewone eend, en de talingen 

overeenstemmen. 

Zij onderscheiden zich van de duikeenden voornamelijk 

door het gebrek van een zwem vlies aan den achterteen, 

doordien zij slanker van gestalte zijn, zich bij voorkeur in 

het zoete water ophouden, weinig of niet duiken, 

en dikwijls zaden, granen en allerlei waterplanten 

eten, ofschoon zij zich gaarne met insekten, wormen, 

vischkut en vischbroed voeden. De meesten nestelen 

op den grond, sommigen echter ook op boomen. 

De mannetjes zijn grooter dan de wijfjes, en 

onderscheiden zich van deze, doordien zij, slechts 

weinige maanden na den rui, hun eenvoudig kleed 

afleggen en een veelal zeer fraai prachtkleed verkrijgen. 

Zij worden in alle werelddeelen aangetroffen. Elkeen 

kent onze wilde Bend, Anas boschas, en de 

talrijke van haar afstammende rassen der tamme 

gewone 

eend. De wilde eend komt nagenoeg in alle streken 

van het noordelijk halfrond voor. Het mannetje in 

het prachtkleed, waard genoemd, is zeer gekenmerkt 

doordien de vier middelste boven-dekvederen van den 

staart naar boven en onder omgekruld zijn. De wilde 

eend nestelt in het riet, tusschen waterplanten, in 

het gras, somtijds ook op lage boomstammen, b. v. 

knotwilligen, in holle boomen, of zij legt zelfs hare 

eijeren in oude kraaijennesten. In het koude saizoen 

verhuizen zij of zwemmen zij in het rond. Men weet, 

dat de jagt op eenden in waterrijke streken een 

geliefkoosd vermaak aanbiedt, dat deze vogels in 

groote menigte in de zoogenaamde eendenkooijen 

gevangen worden, en dat ons land van oudtijds wegens 

deze vangst beroemd was. Men treft onder de tamme 

eenden allerlei verscheidenheden in grootte, kleur en 

ook in den vorm van den bek aan. De zonderlingste 

van deze verscheidenheden is de zoogenaamde 

Pingoeïn-eend, doordien haar liechaam buitengewoon 

lang is en zij bij het staan en loopen eene nagenoeg 

loodreete rieting aanneemt. 

Eene der fraaiste en zeldzaamste uitheemsche 

soorten is Axas earyophyllacea, van Middel-Azië. Haar 

kop en hals zijn donker rosérood, de overige deelen 

van het vederkleed bruin. 

De zoogenaamde Turksche Bend, Anas moschata, ook 

»Kaapsche eend” genoemd, is eene der grootste 

soorten, en in den tammen staat over vele streken van 

den aardbol verspreid. in sommige zelfs verwilderd. 

Zij werd reeds bij de ontdekking van Amerika aldaar 

als huisdier aangetroffen, en naar Europa overgebract. 

Zij is kennelijk door de naakte huid, die hare teugels 

en een grooten kring om de oogen bekleedt. Haar 

vederkleed is veelal donkerkleurige, maar zij biedt, naar 

gelang der voorwerpen, in grootte en kleur allerlei 

verscheidenheden aan. 

Bij sommige soorten zijn het middelpaar staartpennen 

verlengd. Hiertoe behoort de zoogenaamde Pijtstaart, 

Anas acuta, een in ons land en Europa in het algemeen 

niet zeldzame vogel. 

Bij andere soorten is de bek sterk verbreed en 

van voren lepelvormig. Eene dezer is onze Slobeend, 

Anas elypeata, die nagenoeg even ver verspreid is 

als de gewone eend. 

Bij Anas membranacea, van Australië, is de bek naar 

voren van eenen breeden en vliesachtigen zoom 

voorzien. Zij is niet grooter dan een taling, op de 

bovendeelen bruin, op de onderdeelen wit, met 

zwartachtige, golvende dwarslijnen. 

Men geeft, in ons land, aan de kleine soorten van 

eenden in het algemeen den naam van »Talingen”. 

Ons werelddeel herbergt twee soorten van talingen, 

die ook in ons land thuis behooren. De eene isde 

Wintertaling, Anas crecca, zoo genoemd omdat er in 

luehtstreken gelijk aan de onze, voorwerpen in grooteren 

of kleineren getale gedurende den winter, veelal rond 

zwervende, aangetroffen worden. Dit is de kleinste soort 

van ons werelddeel, en het mannetje in het prachtkleed 

is zeer kennelijk aan zijnen kop en voorhals, die eene 

roodbruine kleur vertoonen, terwijl de wangen en 

van daar eene streep langs de zijden van den hals 

goudgroen en met wit omzoomd zijn. — De Zomertaling, 

Anas guerguedula, overwintert slechts zeer zelden bij 

ons. Hij is een weinig grooter dan de wintertaling 

en zeer kennelijk aan de blaauwachtig grijze kleur 

der kleine en middelste vleugeldekvederen. Bij het 

mannetje in het prachtkleed zijn bovendien de achterste 

schoudervederen zeisvormig verlengd. 

Sommige soorten zijn op eene zeer eigenaardige 

wijze uitgedoscht. Bij het mannetje van eene dezer, 

de Waaijereend, Anas galerieulata, ook »Mandarijneend” 

genoemd, verkrijgt in het prachtkleed eene der kleime 

slagpennen eene geheel buitengewone ontwikkeling 

en neemt den vorm aan van eenen grooten opstaanden 

Het heeft kuif het 

is met de fraaiste kleuren versierd. Deze 

waaijer. bovendien eene en 

vederkleed 

van Chima en Japan, en wordt aldaar. 

De 

soort komt 

gelijk bij ons. in vijvers tot sieraad gehouden. 
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Carolina-eend, Anas sponsa, is eveneens gekuifd; het 

prachtkleed van het mannetje is fraaijer dan dat van | 

eenige andere soort, en zij maakt derhalve, met | 

de waaijereend, een voornaam sieraad uit der vijvers 

in lusthoven of diergaarden. Men treft haar in den 

wilden staat het 

Haar voedsel bestaat in allerlei granen en zaden. Zij 

in warme Noord-Amerika aan. 

lest hare eijeren, ongeveer 12 in getal, in boomholen 

of in een tusschen een gevorkten tak van een boom 

geplaatst nest. De jongen worden door de moeder 

op den grond gebragt en van daar naar het water 

geleid. — Eene grootere, eveneens fraai gekleurde 

soort, Axas falcaria, heeft de slagpennen der derde 

orde zeisvormig en zoo sterk verlengd, dat zij 

A= 

aan weêrszijde van den staart afhangen. Zij wordt 

in het Noordoostelijk Azië en Japan aangetroffen, en 

verdwaalt somtijds naar Europa. 

Eenige tamelijk groote soorten hebben eenen 

rooden, een weinig opwaarts gekromden bek. — 

Eene dezer, de Bergeend, Anas tadorna, is grooter dan 

de gewone eend, en wit van kleur, maar de kop en 

spiegel zijn groen, de schouders zwart en zij heeft 

boven de borst een breeden, roodbruinen band. Zij 

wordt in de duinstreken van het geheele Noordelijk 

Europa, Azië tot Japan aangetroffen, en is merk waardig. 

doordien zij haar nest in onderaardsche holen, vooral 

oude konijnenholen, maakt. 

De Bergeend. Anas tadorna. 

Zeer veel overeenkomst met de bergeend heeft de 

Padja-eend, Anas radjah; maar zij is kleiner en hooger 

op de pooten. Men treft deze soort in Noordelijk 

Australië en in de Molukken aan. Zijnestelt eveneens 

in onderaardsche holen, maar zet zich dikwijls op 

boomen. 

Eene zeer groote soort, Anas melanota, of »regia’”’, 

van Senegambië en Oost-Indië, is merk waardig wegens 

het groote schijfvormige en regtopstaande aanhangsel 

van den bovensnavel. 

Men heeft in Australië en Oost-Indië eenige zeer 

kleine soorten, wier buitengewoon korte bek aan dien 

der zeeganzen doet denken, die echter zeer laag op 

de pooten zijn. Zij worden gewoonlijk onder den 

de 

De gewone soort uit Oost-Indië heet 

naam van »Nettapus” van overige soorten 

afgescheiden. 

Anas Coromandeliana. 

Men treft 

van 

in de heete luchtstreken eene reeks 

soorten, de _BOOMEENDEN of »Boomganzen”, 

DENDROCYGNA, aan, die als het ware het midden houden 

tusschen de eenden en ganzen. Zij hebben in het 

algemeen de gestalte van eenden, naderen de ganzen 

door den aard harer eijeren en doordien zij tamelijk 

hoog op de pooten zijn, wijken echter van beiden at 

doordat hare teenen, vooral de middelste, langer zijn, 

hetgeen haar in staat stelt, de takken der boomen, 

waarop zij zich gaarne zetten, met gemak te om vatten. — 

Eene der grootste soorten van dit ondergeslacht is 

Dendrocygna arborea, van de West-Indische eilanden. — 

Dendrocygna viduata is merkwaardig, doordien zij, 

zonder eenig onderscheid aan te bieden, te gelijk in 

het geheele heete Amerika en Afrika tot Madagascar 

In Oost-Indië tot op de 

Soenda-eilanden treft men menigvuldie de onder den 

voorkomt. geheel 

naam van Derdroeygna arcuata bekende soort aan. 

DEES ZOWEARNSEINE IC SG ANAUESE 

De 

haren langen, dunnen hals en doordien hare teugels 

zwanen zijn voornamelijk gekenmerkt door 

of haar gezigt in het algemeen, in den regel, naakt 

zijn. Zij zijn tamelijk laag op de pooten gelijk de 

het 

De soorten van 

eenden, overtreffen echter in grootte, over 

algemeen, alle overige gansvogels. 

dit geslacht, ofschoon niet talrijk, zijn over alle 

werelddeelen verspreid. 
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Eene der grootste van alle, kennelijk aan haren 

geheel zwarten bek, is Cygaus bwecinalor, van het 

Westelijke Noord-Amerika. Haar vederkleed is effen 

wit. — Onze gewone Zwaan, Cygnus olor, die eveneens 

geheel wit is, heeft, volwassen, een zwart knobbeltje 

aan den grond van den bek. De punt van den, 

overigens rooden, bek en de huidrand aan zijnen 

grond zijn eveneens zwart. Onze zwaan bewoont, 

in den wilden staat, het gematigde Oostelijk Europa 

en Siberië. Hij verlaat intusschen deze streken in 

het koude jaargetijde, om in meer zuidelijke te 

overwinteren, en verdwaalt alsdan ook somtijds tot 

Hij met waterplanten, 

en allerlei kleine waterdieren, plaatst zijn groot, 

ons. voedt zich insekten 

uit waterplanten vervaardigd nest in het riet, en 

legt 5 tot 6, somtijds zelfs 8, van buiten vuil 

grijsgroene, van binnen lichtgroene eijeren. Elkeen 

weet, dat de zwaan tot sieraad op vijvers en meren 

gehouden wordt, en aldaar dikwijls in een soort van 

In 

komt eene soort, Cyguus nigricollis, voor, die eenen 

staat verkeert. Zud-Amerika half wilden 

knobbel op den bek heeft, gelijk de gewone zwaan, 

van welken zij zich echter, even als van alle anderen 

onderscheidt door dat de kop en voorhals geheel 

zwart zijn. 

5 SUN
 

Et 
DS IN ie S 

GN 

Cygnus nigricollis. 

Bij sommige geheel witte soorten is de bek zwart, 

van achteren echter min of meer met geel afgebroken. 

Hiertoe behoort de zoogenaamde wilde Zwaan, Cygnus 

Jerus of »musicus”, ook »Deen” genoemd. De bek is 

slechts voor de neusgaten zwart, overigens citroengeel. 

Zij broedt in het noorden der Oude Wereld, trekt 
= 

zuidelijk tot Eeypte, en komt bij felle koude, in kleine 

troepen, ook aan onze kust, en zelfs op onze 

binnenwateren voor. — De Aleine Zwaan, Cygnus minor, 

heeft zeer veel overeenkomst met onzen wilden zwaan, 

maar is kleiner, het geel van den bek beeint eerst 

achter de neusgaten, en is bij de oude mannetjes zelfs 

tot eene groote vlek aan weerszijde van den bovenbek 

beperkt. Hij broedt nagenoeg in dezelfde streken als 

de gewone wilde zwaan, is echter veel zeldzamer. — 

Bij den Amerikaanschen Zwaan, Cygnus Americanus, is 

het geel beperkt tot eene halvemaanvormige streep 

van den bovenbek. 

De zwarte Zwaan, Cygnus atratus of »Plutonius”, heeft 

het vederkleed, behalve de witte buitenzijde der 

vleugels, zwart. De pooten vertoonen, even als de bek, 

een fraai carmijnrood, maar laatstgenoemde is van 

eenen witten dwarsband voorzien. De zwarte Zwaan 

behoort in Australië thuis, waar men ze. somtijds in 

groote menigte aan de monden der rivieren aantreft. Hij 

werd aan de Europeanen op het einde der zeventiende 

eeuw bekend, en eerst in 1726 werden er levende 

voorwerpen Batavia, later anderen naar 

Europa vervoerd. Thans treft men dezen prachtigen 

vogel levend in alle diergaarden en zelfs bij liefhebbers 

aan. 

In heeft witten zwaan, 

Cygnus coscoroba of pchionis”, wiens teugels en gezigt. 

naar en 

Zuid-Amerika men een 

gelijk de overige deelen van den kop, met vederen 

bedekt zijn. 

Bij eene afwijkende soort, Cygaus gambensis, zijn 

de vleugels met eenen zwaren doorn gewapend, het 

geheele gezigt is met eene naakte huid bekleed en 

deze breidt zich, op het voorhoofd, tot eenen grooten 

De 

zwartgroen, maar de wangen, borst en buik zijn wit. 

knobbel wit. hoofdkleur van het vederkleed is 

Nog meer afwijkende is Cyguus melanoleneus of 

»semipalmatus”, die bij de nieuwe natuurkundigen 

het ondergeslacht »Anseranas” vormt. Hij houdt, als 

het ware, het midden tusschen de zwanen en ganzen, 

en wijkt van alle overige vansvogels af‚ doordien de 

zwemvliezen zeer klein zijn. De schouders, borst en 

buik zijn wit, de overige gedeelten van het vederkleed 

Men treft ze 

noordelijke gedeelte, in groote menigte aan. 

zwart. in Australië, vooral in het 

DE GANZEN. ANSER. 

De ganzen zijn vooral gekenmerkt door haren 

dikken hals, wiens vederen dikwijls op overlangsche, 

gekronkelde bundeltjes verdeeld zijn; door haren 

veelal korten, aan zijnen wortel hoogen bek met 

konische dwarsblaadjes; en doordien zij gemakkelijker 

loopen en daarbij het ligchaam meer opgerigt dragen. 

bestaat 

waterplanten, en het vleesch der meesten is goed 

Haar voedsel voornamelijk uit gras en 

van smaak. Desenen die in de koude, vooral noordelijke 

streken broeden, verhuizen in den winter. De heide 

seksen vertoonen weinig onderscheid im grootte en 

kleur. Men noemt de soorten met eenen korten bek, 

die zich bij voorkeur aan de zeekust ophouden, veelal 

»zeeganzen”’; intusschen zijn er verscheidene soorten 

die, als het ware, het midden houden tusschen deze 



zeeganzen en de overige ganzen, die men wel ook 

zoetwaterganzen noemt. 

Onder laatstgenoemden behoort de graauwe Gans, 

Anser cinereus, van welke onze tamme gans afstamt. 

De graauwe gans heeft den bek roodachtig geel, 

hetgeen op de zijwanden in rosé, naar voren in 

witachtie overgaat. De pooten zijn licht vleeschkleurig, 

Zij broedt in 

moerassen en meren van het gematigde Oostelijk 

en zij heeft een grijsachtigen hals. 

Europa, westelijk tot in het Brunswijksche, en plaatst 

haar, uit gras vervaardigd en met vederen belegd 

nest op modderheuveltjes; het bevat 4 tot 6, somtijds 

tot 12 eijeren, volkomen gelijk aan die der tamme 

gans. Zij verhuist in het koude saizoen, en wordt op 

den trek in het najaar veel in ons land gevangen 

en geschoten. 

Bij sommige soorten van zoetwaterganzen is de 

bek zwart met eenen rooden band. Hiertoe behoort 

de Bielgans, Anser arvensis, veelal ook, gelijk de volgende 

„Anser segetum” genoemd. Haar bek is grootendeels 

oranjerood en het zwart tot zijnen grond en zijn 

einde beperkt. Zij broedt in Siberië en Noordelijk 

Scandinavië, en komt op den trek im menigte tot ons. — 

Veel zeldzamer dan deze soort is de kleine Rietgans, 

Anser segetum of »brachyrhynchus.” Zij onderscheidt 

zich van deze slechts door mindere grootte en doordien 

de band om den bek smaller en, gelijk de pooten, 

rosékleurig is. — De Rewzengans, Anser grandis, heeft 

veel overeenkomst met de kleine rietgans; maar zij, 

vooral het oude mannetje, overtreft zelfs de gewone 

gans aanmerkelijk in grootte. 

Andere zoetwaterganzen zijn vleeschkleurig van 

bek en hebben steenroode pooten, in het volkomen 

kleed een wit voorhoofd en groote zwarte vlekken 

op borst en buik. Bij de gewone soort, de Kolgans, 

Anser albifrons, is het wit van het voorhoofd tot dit 

gedeelte zelf, en dus voor de oogen beperkt. Zij broedt 

in Siberië, komt echter in het najaar in meniete 

tot ons in het overige Europa. — De kleine Kolgans, 

Anser minutus, is kleiner, en het wit van het voorhoofd 

breidt zich tot achter de oogen en dus over een 

groot gedeelte van de kruin uit. Zij broedt eveneens 

in Siberië, komt echter slechts zelden op den trek 

in het overige Kuropa en tot ons. 

Eene soort met eenen grooten bek, Auser Ayper- 

boreus, is, in den ouden leeftijd, geheel wit met zwarte 

Zij de 

Noord-Amerika en Siberië. 

slagpennen. bewoont koude streken van 

Bij de zoogenaamde zeeganzen is de bek over het 

algemeen kort. Eene der gemeenste soorten is de 

Rotgans, Anser bernicla of ook » Anser brenta” genoemd. 

Zij is kennelijk doordien haar hals met een dwars, 

uit witgestreepte vederen gevormd veld versierd is, 

de 

of over het einde der staartpennen reiken. Bek en 

en doordien dekvederen van den staart tot aan 

pooten zijn zwart. Zij broedt in de Noordpoollanden, 

overwintert in menigte aan de kusten van het Deensche 

rijk, en is in ons land, op den trek, vrij menigvuldig. 

De fraaiste soort is de Roodhals-gans, Anser rubricollis, 

ook „Russische gans” genoemd. Zij is zeer kennelijk 

daar haar krop, het ondergedeelte en de zijden van 

den hals, gelijk ook eene groote vlek op de wangen, 

met eene fraai roodbruine, door wit omzoomde kleur 

versierd zijn. Zij broedt in het koude Siberië, komt 

echter zeer zelden op den trek in het overige Europa. — 

In Patagonië leeft Anser Magellanieus. 

Sommige soorten hebben witte wangen. Eene 

dezer, de Brandgans, Anser leucopsis, ook »Dondergans”’ 

genoemd, broedt in het koude Siberië, en komt in 

het gure jaargetijde, ofschoon slechts in kleinen getale, 

tot ons. — In Noord-Amerika heeft men eene grootere 

soort, Anser Hutchinsonit, en bovendien eene nog grootere 

met eenen langeren hals dan gewoonlijk. Dit is de 

Canada-gans, Anser Canadensis. — Aan deze kleine groep 

sluit zich ook de Sandwichgans, Anser Sandwichensis, aan. 

Eene der zeldzaamste soorten is de geschudde Gans, 

Anser canagieus of »pictus.” Zij bewoont Siberië en 

behoort onder de tamelijk kleine soorten. 

De geschubde Gans. Anser canagicus. 



De Vosgans, Anser Aegypliacus, ook »Egvptische 

gans” genoemd, bewoont Afrika, en men ontwaart 

hare afbeeldine 

gedenkteekens. la grootte evenaart zij de kolgans, en 

zij is op de bovendeelen en om het oog roodbruin. 

Men treft haar in vele streken van Afrika tot aan 

ne 278 2 

om den moed, waarmede het mannetje de eijeren 

en jongen verdediet. 

reeds op de oude Eevptische | Jij eene soort van Australië, Cereopsis Novae 

Hollandiae genoemd, is de bek van eene groote, licht 

gele washuid voorzien. Zij heeft de erootte van onze 

tamme gans, en is graauw van kleur, met zwarte 

de Kaap de Goede Hoop aan, en zij is vooral bekend | vlekken op rug en schouders. 

IN iN Lid ( N 
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Cereopsis Novae Hollandiae. 

DE FLAMINGO'S. PHOENICOPTERUS. de volwassene voorwerpen, wiu of meer roodachtig 

De Flamingo's 

lange pooten, eenen zeer langen en dunnen hals, een aan 

vederkleed met roode vleugels en zwarte slagpennen. 

zijn ganzen met buitengewoon ‚ Ook hun stemgeluid gelijkt volkomen op dat der ganzen. 

Zij worden in Zuidelijk Europa, Westelijk Azië, Afrika 

zijne voorhelft afwaarts gekromden bek, en een, bij | en Amerika aangetroffen. Zij leven gezellie. meestal 

7 wit % KN wl 
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De kleine Flamingo. Phoenicopterus parvus. 



de bij ondiepe plaatsen langs zeekust of in het 

brak water, en plaatsen hun groot, piramiedvormig 

nest op den grond. De voorwerpen in het onvolkomen 

kleed zijn witachtig met bruine vleugels. 

De Europesche Flamingo, Phoenicopterus roseus of 

pantipuorum”, is rostachtie wit, en de roode bek is 

slechts aan het voorste gedeelte zwart. Hij komt in 

Zuidelijk Europa, Westelijk Azië en het grootste 

gedeelte van Afrika voor, — De Noord- Amerikaansche 

Flamingo, Phoenicopterus ruber, is geelachtig rood. — 

Zijn plaats wordt in Chili vervangen door Poendeopterus 

Chilensis of »ienipalliatus”. — De Heine Flamingo, 

Phoenicopterus partus of »minor”, is veel kleiner dan 

de overige soorten; hij heeft karmijnroode vlekken 

op de vleugels en bewoont Zuid-Afrika. 

DE PELELIGN EN SONG S. 

EENES GRAS INE 

De soorten dezer familie zijn scherp afgescheiden 

van alle overige vogels, doordien hare achterteen niet 

slechts binnenwaarts geplaatst, maar bovendien, even 

als de overige teenen onder elkander, door een 

zwemvlies met den binnenteen vereenigd is. Hare 

pooten zijn stevig, kort en ver naar achteren geplaatst. 

De bek is langer dan de kop, de mondopening ver 

naar achteren gespleten, de hals tamelijk lang en de 

keel veelal naakt. Zij hebben zeer kleine neusgaten 

en eene kleine tong. De vleugels zijn sterk ontwikkeld, 

de staart is- middelmatig, maar uit stevige pennen 

gevormd, zelden lang en gevorkt. Deze vogels zijn 

stevig van maaksel en zij vliegen en zwemmen zeer 

goed. Men treft hen op meren en rivieren, of zelfs 

aan de zeekust aan. Velen zetten zich op boomen, of 

nestelen zelfs daarop. Hun voedsel bestaat voornamelijk 

in visschen. Zij worden in alle werelddeelen aangetroffen. 

Deze familie bevat de geslachten fregatvogel, pellikaan, 

rots-pellikaan, _ slanghalsvogel, keerkrings-vogel en 

aalscholver. 

DESEREGATMOGELES, FREGATA, 

De fregatvogels zijn gemakkelijk te herkennen aan 

hunnen gevorkten en buitengewoon verleneden staart. 

sovendien zijn hunne vleugels buitengewoon lang, en 

hunne pooten daarentegen zeer kort en nagenoeg 

tot aan de teenen met vederen bedekt. De zwemvliezen 

reiken intusschen slechts tot aan de helft der teenen. 

[un bek ís langer dan de kop, en van voren in eene 

haakvormige punt uitloopend. Het vederkleed is bij 

de ouden elanzig zwart met paarsen weerschijn; bij 

jongere voorwerpen zijn echter de onderdeelen en 

dikwijls ook de kop en hals witachtig. Deze vogels 

houden zich aan de rotsige kusten der binnen, of 

diet bij de keerkringen gelegen landen op; daar zij 

echter in het vliegen onvermoeid zijn, zoo treft men 

ze dikwijls, in het ruime sop, op honderden uren 

afstand van het land aan, of men ziet hen zoo hoog 

de lucht dat 

waarneembaar zijn. Wanneer zij schepen ontmoeten, 

in het 

in zweven, ze _naauwelijks meer 

uit te rusten, 

Men beweert daarentegen, dat 

zetten zij zich dik werf, 

of 

om 

mast- touwwerk, 

zij niet zwemmen. Hun voedsel bestaat in allerlei 

zeedieren, vooral visschen, inktvisschen en krabben. 

Gelijk de zoogenaamde jager-meeuwen, vervolgen zij 

vok andere vogels, ten einde hun deu buit, dien zij 

gevangen hebben, af te nemen. Zij plaatsen hun nest 

op struiken of tusschen kruiden, en het bevat een 

of twee witachtige eijeren. Men kent slechts twee 

soorten van dit geslacht, hetgeen in vele boeken ook 

onder den naam van »Tachypetes” bekend staat. 

De groote Fregatvogel, Pregata aguila, heeft vleugels 

van ongeveer twee voet lengte, en schijnt in alle 

tropische zeeën voor te komen. — De Aleine Pregatvogel, 

Fregata minor, is ongeveer een vierde kleiner en 

schijnt tot de zeeën van Australië en de Molukken 

beperkt te zijn. 

De kleine PFregatvogel. Fregata minor, 



DIESAFANEISC HOL MERS; GRACUL US. 

Men noemt deze vogels ook schollevaars, peormorans”, 

en in de wetenschap »Phalacrocorax en »Carbo’”. Hun 

bek doet aan dien der freeatvogels denken; maar zij 

hebben steviger pooten, veel kortere vleugels en eenen 

middelmatigen, afgeronden staart, die uit 14 of 12 

pennen zamengesteld is. De meesten zijn min of meer 

zwart van kleur. Vele soorten krijgen, tegen den 

paartijd, bundeltjes witte of lichte vederen op den 

hals en aan de dijen. Zij worden in alle werelddeelen 

aangetroffen, houden zich op meren, bij rivieren of 

zelfs op rotsige zeekusten op; zetten zich somtijds 

op boomen, vliegen regtuit, zwemmen zeer goed, 

maken hun nest op boomen, op rotsen of in het 

riet, en lesgen 3 tot 4 witachtige, met eene laag 

van groen- of blaauwachtigen kalk bedekte eijeren. De 

jongen komen nagenoeg naakt uit het ei. 

Bij de meeste soorten vormt de maakte keelhuid 

van achteren eenen spitsen hoek. De meest bekende 

en verst verspreide soort is de Aalscholver, Graculus 

carbo, met 14 staartpennen. Zij wordt in het geheele 

noordelijke halfrond en bovendien, in de Oude Wereld, 

tot Achter-[ndië en Australië aangetroffen : intusschen 

hebben de voorwerpen uit de hoog noordelijke streken 

veelal eenen zwaarderen bek, en zijn in het geheel 

een weinig grooter dan die uit de gematigde 

en zuidelijke streken. De aalscholver zou in een 

overal bewoond land, als het 

waarschijnlijk sedert lang onder de zeldzaamheden 

bebouwd en onze, 

behooren, indien er niet eenige plaatsen waren, waar 

De gebrilde Aalscholver. 

Bij eenige soorten met 12 staartpennen is de 

hoofdkleur van het vederkleed grijs, terwijl de bek en 

pooten roodachtig zijn. Onder deze behoort Graeulus 

punctatus, van Nieuw-Zeeland, wier vederen der 

bovendeelen, elke, met een zwart vlekje versierd zijn. — 

bij Graeulus Gaimardii, van Chili, vertoonen de vederen 

zwarte zoomen, en men ontmoet, der bovendeelen 
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men hem, in gezelschap van lepelaars en reigers, 

rustig laat broeden. Dit zijn b. v. het Horstermeer, 

tusschen Amsterdam en Utrecht, en het zooeenaamde 

schollevaars-eiland tusschen Rotterdam en Gouda 

gelegen. Niettegenstaande het streng toeziet, over 

deze plaatsen gehouden, is hij op laatstgenoemd 

eiland sedert verscheidene jaren zeer zeldzaam 

geworden. De aalscholver verlaat, zelfs onze streken, 

het Dit de 

China vrij algemeen tot de vischvangest afriet, een 

in gure saizoen. is soort, die men in 

vermaak, hetgeen vroeger ook in Engeland in zwang 

was. Men legt tot dit einde den getemden vogel 

een metalen ring om den hals, laat hem visschen 

vangen en neemt ze hem, daar hij ze, door den ring 

verhinderd, niet inslikken kan, uit de keel. Eerst na 

afloop van de vangst krijgt de vogel zijn aandeel 

daarvan. — De Kleinste Aalscholver, Graculus pygmaeus, 

wordt in Oostelijk en Zuidelijk Europa tot Algerië en 

in Oost-Indië tot op de Sunda-eilanden aangetroffen. 

Wij hebben ook in ons werelddeel eene soort met 

slechts 12 staartpennen. Dit is de gekwifde Aalscholver, 

Graculus cristatus. Hij is kleiner dan de gewone soort, 

zijn zwart vederkleed heeft eenen veel fraaijeren 

paarsen weêrschijn, en er zijn, in het volkomen kleed, 

in plaats van eene, twee kuiven op den bovenkop 

aanwezig. Deze soort bewoont de rotsige kusten 

van Westelijk Europa. — De grootste soort met eene 

kuif 

perspicillatus. Zij wordt op de Aleoetische eilanden 

dubbele is de gebrilde Aalscholver, Graculus 

aangetroffen, en is zeer gekenmerkt door haren 

grooten, naakten oogkring. 

Graculus perspicillatus. 

aan weerszijde van den hals, eene lange, witte vlek. 

Men kent slechts 3 soorten, bij welke de keelhuid 

van achteren door eene regte, dwarse lijn begrensd 

is, en zij worden uitsluitend in Amerika aangetroffen. 

De gewoonste van deze is Graeulus Brasilianus, uit 

Brazilië. Zij heeft ongeveer de grootte van onzen 

gewonen aalscholver, 
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DE SLANGHALS-VOGELS PLOTUS. 

De slanghals-vogels zijn dadelijk in het oog vallende 

door hunne geheel eigenaardige gestalte, die voornamelijk 

bepaald wordt door hunnen zeer langen en dunnen 

hals en hunnen kleinen kop. Voor het overige hebben 

zij in maaksel en kleur veel overeenkomst met de 

aalscholvers; maar hun bek is regt en dun, hun romp 

is slanker, en hunne zwemvliezen zijn buitengewoon 

ontwikkeld. De geheele lengte dier vogels bedraagt 

ongeveer 3 voet. Zij worden in de heete luchtstreken 

aangetroffen, en houden zich aan de oevers van meren 

en rivieren tot aan de boorden van de zee op. Zij 

zijn zeer schuw, zetten zich gaarne op boomen, waarbij 

zij veelal eene half liggende houding aannemen; vliegen 

en duiken zeer goed, en dompelen, zwemmende, veelal 

het geheele liechaam, met uitzondering van den kop, 

onder water, Gelijk de aalscholvers, werpen zij hunnen 

buit, die wt visschen, kikvorschen en andere 

waterdiertjes bestaat, alvorens hem te verslinden, in 

de hoogte, en vangen hem bij het vallen in dier voege 

op, dat hij in de keel te regt komt. Deze vogels 

nestelen op boomen of, bij gebrek daaraan, op rotsen: 

hun nest bevat 3 tot 4 of meer blaauwachtige eijeren. 

Er zijn slechts 3 soorten van slanghalsvogels bekend. 

Hare hoofdkenmerken berusten in den vorm en de 

kleur der groote vleugeldekvederen. 

De Indische Slanghalsvogel, Plotus melanogaster, heeft 

deze dekvederen wit- of rosachtig, en niet slechts haar 

ook haar buitenrand vertoont eenen binnen-, maar 

zwarten zoom. Hij wordt op het vasteland van Indië 

tot China, den Imdischen Archipel en Australië 

aangetroffen. — De Afrikaansche Slanghalsvogel, 

Plotus Levaillantii, heeft de buitenvlag der groote 

vleugeldekvederen grijsbruin of kastanjebruin, zonder 

eenen breeden, zwarten zoom. Hij wordt van Abyssinië 

en Senegambië tot in Zuid-Afrika aangetroffen. — 

Bij den Amerikaanschen Slanghalstogel. Plotus anhinga, 

zijn deze dekvederen witachtig grijs, en eveneens 

zonder zwarten zoom aan de buitenviag. Hij is van 

Paraguay tot in het zuidelijk Noord-Amerika verspreid, 

en houdt zich bijna uitsluitend in de groote bosschen, 

langs de oevers der rivieren op. Om op zijn buit 

te loeren, zet hij zich op boomen van middelmatige 

hoogte of op rotsen. Verontrust, stort hij loodregt in 

het water, of vliegt, met uitgestrekten hals, wee, 

waarbij hij zijne stem, bestaande in een kort en ruw 

keelgeluid, laat hooren. Zijne vlugt is gemakkelijk 

en snel, Hij voedt zich voornamelijk met visschen, 

Na 

den paartijd vereenigen zich deze vogels, 6 tot 8 te 

en heeft steeds eene sterke vischlucht bij zich. 

zamen, tot kleine gezelschappen. De jagt op dezen 

vogel is met allerlei moeijelijkheden vergezeld. Indien 

men hem niet bij het eerste schot volkomen doodt, duikt 

hij aanhoudend, en steekt, om adem te halen, slechts 

van tijd tot tijd, alleen den bek uit het water. 

De Amerikaansche Slanghalstogel. Plotus anhinga. 

DE PEELIKAN EENS PIE IEICSHINIUESS 

De pellikanen, die men ook »Kropganzen” noemt, 

zijn de grootste van alle watervogels, Intusschen 

bieden zij veelal, in eenen hoogeren graad dan bij 

andere watervogels, het verschijnsel aan, dat de 

wijfjes aanmerkelijk of zelfs buitengewoon veel kleiner 

zijn dan de mannetjes: er heeft dus bij hen het 

omgekeerde plaats van hetgeen men in dit opzigt bij 

de roofvogels waarneemt. De pellikanen zijn bovendien, 

op eene zeer in het oog vallende wijze, gekenmerkt 

door hunnen langen en breeden bek en de zakvormige 

naakte huid, die tusschen de dunne en buigzame 

takken der onderkaak uitgespannen is, en tot het 

De 

overigens, van voren, met eenen nagelvormigen en 

opscheppen van visschen dient. bovenkaak is 

puntigen haak gewapend. Hunne vederen zijn puntig 

en, behalve de slagpennen, veelal licht van kleur. De 

romp is zeer plomp en zwaar, de staart kort, de 

hals dik en verlengd. Hunne vleugels zijn, uithoofde 

van de lenete der armbeenderen, breed, de slagpennen 

daarentegen hebben slechts eene middelmatige lenste: 

niettemin vliegen deze vogels zeer goed, en verheffen 

zich somtijds tot eene buitengewone hoogte in de 

lucht. Bij het staan en loopen heeft het ligchaam 

veelal eene min of meer loodregte rigting. Zij loopen 

waggelende, zwemmen zeer goed, duiken echter niet. 

Zij leven veelal gezellig, en houden zich op meren, 

rivieren en aan de zeekusten op. Zij oefenen ook 

dikwijls gezellig hunne jagten uit, door zwemmende, 
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eenen halven kring te vormen, met de vleugels op 

het water te slaan en de visschen op ondiepe plaatsen 

te jagen, waar zij ze met hun keelzak opscheppen. Zij 

maken hun groot nest in het riet en leggen 2 

witachtige eijeren. De pellikanen bewonen de heete 

en warme streken van den aardbol. Er zijn slechts 

6 soorten van dit geslacht bekend. 

bij den Gruinen Pellikaan, Pelecanus fuscus, strekt 

zich de keelzak tot aan de tweede helft der onderzijde 

van den hals uit, hetgeen hem van alle overigen 

onderscheidt. De kleuren van zijn vederkleed bieden, 

volgens den leeftijd, veel verschil aan. Hij broedt in 

het warme Noord-Amerika en Mexico, trekt echter 

zuidelijk tot Chili. — De gewone Pellikaan, Pelecanus 

onoerolalus, is kennelijk, doordien de vederen van het 

voorhoofd, op den grond van den bovenbek, in eenen 

min of meer puntigen hoek uitloopen. Zijn nek is 

van eene hangende kuif voorzien. De bek is rood 

aan de punt, voor het overige geel; de pooten en 

keelzak zijn geelachtig vleeschkleurig. Hij wordt in 

Zuid-oostelijk Europa, Westelijk Azië en geheel Afrika 

aangetroffen, en men vindt ook in Oost-Indië tot op 

de Sunda-eilanden zoodanige pellikanen, ofschoon zij 

er doorgaans een weinig kleiner schijnen te zijn. In 

Egypte gebruikt men den keelzak der pellikanen tot 

het hozen van water uit de schuiten, en in de 

Levant om er tabakszakken uit te vervaardigen. — 

Bij eenige soorten strekt zich de maakte huid der 

teugels slechts tot aan den mondhoek uit, en de 

vederen van de vleugels en den rug zijn bij oude 

voorwerpen zeer smal en hebben zwarte schachten. 

Bij deze en al de volgende soorten vormt het met 

vederen bedekte gedeelte van het voorhoofd van voren 

eene dwarse reste, of zelfs een weinig uitgeholde lijn. 

Hiertoe behoort Pelecanus crispus, de grootste van 

alle soorten, en zeer kennelijk aan de smalle en min 

of meer gekrulde vederen van den kop en hals. 

Zijn keelzak is geel, met eene groote zwarte vlek. 

Men treft hem in Zuidoostelijk Europa, het Westelijke 

heete Azië en Noordoostelijk Afrika aan, en verdwaalt 

somtijds naar Middel-uropa. — Eene kleinere soort 

zonder zwarten keelzak, Pelecanus Philippensis, verschilt 

van de voorgaande door het gebrek van eene zwarte 

vlek aan den keelzak. Zij is van de Roode Zee tot op 

de Philippijnsche eilanden en Java verspreid. — De 

soort van Australië, Pelecanus conspicillatus, is zeer 

kenvelijk, doordien de naakte huid aan de zijden van 

den kop beperkt is op eenen grooten kring om de 

oogen. Zij onderscheidt zich bovendien van alle overige 

soorten, door dat niet slechts de slagpennen, maar ook 

de groote vleugeldekvederen, een groot gedeelte der 

schoudervederen en de staartpennen zwart zijn. — 

Men 

Pelecanus erylhrorhynchus, of »ptrachyrhynchus”, die op 

heeft in Noord-Amerika eene tweede soort, 

eene zeer eigenaardige wijze gekenmerktis, doordien haar 

bovenbek, langs de middellijn, voorzien is van een of 

meer uitsteeksels in de gedaante eener halve schijf. 

BN ae 
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Pelecanus erylhrorbynchus. 

DE ROTSPELLIKANEN. SULA. 

Deze vogels sluiten zich in vele opzigten aan de 

kleiner; hun bek is pellikanen aan; maar zij zijn 

veel korter, kegelvormig en aan zijne zijranden van 

fijne insneden voorzien; de staart is langer en 

wiggevormig; de naakte keelhuid vormt geen eigenlijken 

zak; de neusgaten zijn buitengewoon klein, de vleugels 

minder breed, en de nagel van den middelteen is 

langs zijnen binnenrand van insneden gelijk een kam 

voorzien. Zij voeden zich met visschen, inktvisschen 

en andere zeedieren, en vangen hunnen buit door 

uit 

duiken. 

lucht in het water te storten en onder te 

fi 
werelddeelen aangetroffen, broeden gezellie op rotsen. 

de 

worden aan rotsige kusten in alle 

en het wijfje legt telkens slechts een ei. De jongen 

dat 

er is 

hebben een van der ouden zeer verschillend 

kleed, maar tusschen beide seksen weinie 

onderscheid in grootte en geen in de kleuren. Men 

kent 6 soorten van dit geslacht. 

Bij drie dezer is de naakte keelhuid naar achteren 

in de gedaante van eene overlanesche streep verlengd. 

Hiertoe behoort de gewone Rotspellikaan, Sula bassana 

of »alba”, die bij ons gewoonlijk onder den naam 

van »lan van Gent” bekend is. De oude voorwerpen 

hebben een wit vederkleed, met uitzondering van de 

groote slagpennen en het zoogenaamde vleugeltje, die 

zwart zijn. De jongen zijn op eenen zwartbruinen 

soort wordt in het gerond met wit gestipt. Deze 

noordwestelijk Europa langs de noordwestkust van 
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aan de noordwestkust van 

aangetroffen. Zij wordt somtijds door stormen aan 

Afrika en 

onze kust gedreven. — Hare plaats wordt in Australië 

Amerika | vervangen door Sula serrator of paustralis”, die een 

weinig kleiner is en de slagpennen, gelijk ook de 4 

middelste staartpennen, zwartbruin van kleur heeft, 

De Rotspellilkaan van Australië. Sula serrator. 

de naakte 

keelstreep veel langer dan bij de beide voorgaande 

Bij Sula Capensis of »melanura” is 

soorten en reikt tot aan het begin der tweede helft 

van den hals. Deze soort heeft bovendien alle staart- en 

vleugelpennen, gelijk ook de groote vleugeldekvederen, 

zwart. Zij wordt in Zuid-Afrika aangetroffen. 

De overige soorten zijn klemer en hebben de naakte 

keelhuid van achteren door eene eenigzins kromme lijn 

begrensd en niet streepvormig verlengd. Bij de grootste 

dezer soorten, Sula eyanops, is de bek zwartachtig 

Haar 

staart is korter en minder puntig dan die der overige 

bleekgeel, en de pooten zijn groenachtig. 

soorten. Het vederkleed der ouden gelijkt volmaakt 

op dat der ouden van den Kaapschen rotspellikaan. Deze 

soort werd van de Stille Zuidzee tot aan de kusten van 

Afrika waargenomen. — Sula piscatrix of prubripes”, 

de kleinste van alle soorten, heeft roode pooten en 

den bek hlakleurig. Zij bewoont dezelfde zeeën als de 

voorgaande soort. — Su/a fiber of »fusca” heeft een 

grootendeels bruin vederkleed, den bek en de pooten 

geelachtig, en zij wordt in alle zeeën der heete 

luchtstreken aangetroffen. 

DE KEERKRINGVOGELS. PHAETON. 

De uiterlijke gestalte der keerkringvogels doet veel 

meer aan die der sterns of zeezwaluwen dan aan 

die der pellikaanvogels denken, vooral daar zij, gelijk 

eerstgenoemde, doorboorde neusgaten hebben. Zij 

stemmen intusschen met laatstgenoemde overeen door 

hun geheel inwendig maaksel, even als doordien al 

hunne 4 teenen door zwemvliezen vereenigd zijn. 

Hun bek heeft omstreeks de lengte van den kop; hij 

is stevig, reet, kegelvormig, van achteren dik, naar 

voren in eene scherpe punt uitloopend, en zijne 

zijvanden zijn van insneedjes, gelijk de tanden eener 

voorzien. Hun voornaamste kenmerk bestaat 

echter in hunne beide middelste staartpennen, die 

smal en zoo buitengewoon verlengd zijn, dat zij het 

geheele 

zaag, 

overige ligchaam in lengte evenaren of 

overtreffen. Dit doet hen reeds van ver onderscheiden, 

en heeft den Franschen naam van »paille en queue”, 

dien men aan deze vogels geeft, ten gevolge had. De 

keerkringvogels zijn aan alle zeevaarders bekend, en 

worden zoo genoemd, omdat zij zich in de onder of 

nabij de tropische gewesten gelegene zeeën ophouden. 

In grootte overtreffen zij eene duif. Onder het vliegen 

keeren zij dikwerf het hoofd om, ten einde achter 

zich te kijken. Zij schijnen alles te willen onderzoeken, 

naderen dikwijls den wimpel der schepen, bekijken 

hem van alle zijden, alsof zij er in wilden bijten, 

vliegen weg, en keeren herhaaldelijk terug. Somtijds 

storten zij loodregt uit de lucht in het water, ten 

einde vliegende visschen te vangen. Zij broeden aan 

eenzame kuststreken en het wijfje legt hare 2, geheel 

met bruine vlekken bedekte eijeren in holen van 

rotsen of op lage, afgeknotte boomstammen. Zij 

voeden zich met visch. De hoofdkleur van het vederkleed 

is een, in het leven min of meer in het geelroodachtige 

trekkend wit, hetgeen, bij jonge vogels, op de 

bovendeelen, door zwarte dwarse vlekken, afgebroken 

wordt. Hunne teugels zijn van eene zwarte vlek 

voorzien, die vervoleens boven het oog heenloopt. 

Er zijn slechts 3 soorten van dit geslacht bekend 

De kleine soort, Phaëton candidus of »flavirostris”, 

heeft eenen gelen bek. — Bij de gewone soort, Paëton 

aethereus,is de bek rood. — De derde, Phaëton rubricauda 

of »phoenicurus”’, die in grootte de laatstgenoemde 

evenaart, onderscheidt zich van beiden, doordien hare 

verlengde staartpennen rood zijn, in plaats van wit. 

Deze soort is menigvuldig in de Indische zee. Haar 

stemgeluid doet aan dat van de groote stern denken. 



DE GAVIA'S. 

GA VIAE: 

De vogels, die men onder dezen algemeenen naam 

zamenvat, zijn in het dagelijksche leven onder dien 

van stormvogels, meeuwvogels en sterns of ook 

zeezwaluwen bekend. Zij zijn voornamelijk gekenmerkt 

door hunne lange vleugels. Hun bek is regt en aan 

de punt dikwijls haakvormig. Zij hebben spleetvormige 

en doorboorde of in buizen uitkomende, 

eironde neusgaten. De vederen der schenkels reiken 

niet geheel tot aan de hak. De drie voorteenen zijn 

door zwemvliezen vereenigd, de achterteen is vrij, 

klein of ontbreekt somtijds geheel en al. Sommigen 

bereiken de grootte van eene gans: anderen zijn niet 

voedsel bestaat in grooter dan eene zwaluw. Hun 

visschen en allerlei andere waterdieren, en velen 

eten ook het vleesch van groote, doode dieren ; men 

vindt de eijeren dezer vogels, een tot drie in getal, 

veelal op den blooten grond of in aardholen liggen; 

sommige sterns plaatsen daarentegen het ei op 

horizontale boomstammen, terwijl de meeuwen en 

anderen wel ook eens hare nesten op boomen maken. 

De gavia’s zijn over alle werelddeelen verspreid, en 

rivieren, meren of aan de zeekust houden zich op 

op. Zij vormen de volgende 3 onderfamiliën. 

ronde of 

DE “STORM NEO GRENS: 

PROCELLGARIAE. 

Deze vogels zijn gekenmerkt door hunne ronde of 

eironde, in buizen uitkomende neusgaten. Hun 

achterteen is onbewegelijk en zoo klein, dat hij geheel 

onder den verboreen is, nagel en bij sommigen 

ontbreekt hij zelfs geheel en al. Men verdeelt deze 

vogels in & geslachten. 

DE EIGENLIJKE STORMVOGELS. PROCELLARIA. 

Hiertoe behooren de soorten met een achterteen 

en wier horizontale neuspijpen op den grond van 

den bovenbek zoo digt naast elkaàr geplaatst zijn, 

dat zij slechts ééne buis schijnen te vormen. 

Sommige soorten, meer in het bijzonder genoemd 

ZWALUW-STORMVOGELS, zijn klein als zwaluwen en 

gierzwaluwen:; zij hebben lange en puntige vleugels, 

een zwart of grijs vederkleed, zwarte pooten, een 

gevorkten of aan het einde regten staart, lange 

zwemvliezen en afgeplatte nagels. — bij Procellaria 

pLeachii”® Is de leucorrhoa of staart diep gevorkt. 



Hij bewoont de westkusten van Europa, en verdwaalt, 

ofschoon zeer zeldzaam, bij zware stormen, tot aan 

onze kust. — Bij andere soorten is de staart weinig 

gevorkt, maar zij hebben lange pooten. Onder deze 

behoort Procellarta tropica, uit de tropische zeeën, en 

zeer kennelijk aan een witten nekband. 

Procellaria tropica. 

De kleinste van alle zwaluw-stormvogels, Procel/aria 

pelagica, die de geheele westkust van Europa en 

Afrika bewoont, en, bij zware stormen, ook aan onze 

kust, en zelfs in de binnenlanden van Europa verdwaalt, 

heeft eenen aan het einde regten staart. — Proecellaria 

oceanica of» Wilson’ is een weinig grooter en 

bovendien onderscheiden doordien hare zwemvliezen 

grootendeels geel in plaats van zwart zijn. 

De miet tot de zwaluw-stormvogels behoorende 

soorten zijn grooter en steviger van maaksel. — Eene 

der meest bekende is de Kaapsche Stormvogel, Procellaria 

Capensis, die door onze zeelieden »Kaapsche duif” 

genoemd wordt. Hij is een weinig erooter dan de 

woudduif, op de onderdeelen wit, op de bovendeelen 

grijsachtig bruinzwart, met groote witte vlekken. Dit 

is de gewoonste van alle soorten, die men steeds bij 

de vaart om Zuid-Afrika aantreft, — Sommige soorten 

van de kusten der Zuidpoollanden, Procellaria nivea, 

en zived minor genoemd, hebben een geheel wit 

vederkleed. — Eene soort uit de tropische zeeën, 

Proeellaria gigantea, bereikt de grootte van eene 

sans, en wordt, door onbedrevenen, wanneer men 

miet op het verschil der neusgaten let, lietelijk met 

de albatrossen verward. — Procellaria ueguinoctialis 

en conspicillata zijn twee soorten van de grootte 

eener meeuw, wier bruinzwart vederkleed, bij de 

eerste op de keel, bij de tweede op den bovenkop 

door wit is afgebroken. — In het hooge Noorden heeft 
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men den ZJsstormrogel, Procellaria glacialis, die de 

grootte van eene eend en een wit en grijs vederkleed 

heeft. Hij wordt somtijds, bij zware stormen, aan 

onze kust gedreven. é 

Sommige soorten, meer in het bijzonder »Puffinen” 

genoemd, hebben eenen meer verlengden en dunnen 

bek dan de overigen, het tusschenschot van haar 

neusbeen is breed, en hare vleugels zijn zeer puntig. 

Bij sommige is de staart wiggevormig. b. v. bij 

Proecellaria sphenura, die op de Zuidzee-eilanden leeft, 

en haar wit ei op hoopen steenen legt. — Eene soort, 

Proecellaria Anglorum, heeft de grootte van een kerkkauw 

en is op de bovendeelen bruinzwart, op de onderdeelen 

wit. Zij bewoont de noordelijke gewesten van den 

Atlantischen Oceaan, en werd ook herhaaldelijk, na 

zware stormen, aan onze kust waargenomen. — Haar 

plaats wordt in de Stille Zuidzee door eene kleinere 

soort, Procellaria nugar, vervangen. Deze graaft in den 

lossen grond slangvormige holen, waarin zij nestelt 

en ook ’s nachts slaapt, Haar langwerpig ei is geheel 

wit, 

DE ALBATROSSEN. D[IOMEDEA. 

De albatrossen hebben de gedaante van meeuwen 

van eene meer dan gewone grootte, en zeer breede 

vleugels, maar zij behooren, ten gevolge van hunne 

tot 

stormvogels. Van deze zijn zij voornamelijk verschillend 

buisvormige neusgaten, de onderfamilie der 

door het gebrek van eenen achterteen en doordien 

hunne neusbuizen gescheiden en aan weèrszijde van 

den bek in eene overlangsche vore geplaatst ziju. 

Zij worden in de onder de gematigde gewesten 

liggende zeeën van het zuidelijk halfrond aangetroffen, 

gaan echter in de Stille Zuidzee noordelijk tot aan 

de kusten van Japan en Californië, Van buitengewoon 

stevig maaksel en hierdoor tot aanhoudend vliegen 

geschikt, ontmoet men hen meestal, somtijds honderde 

uren van alle kusten verwijderd, in het ruime sop, 

waar zij, de bewegingen der golven volgende, langs 

de oppervlakte van de zee strijken, om hun voedsel 

op te sporen en op te visschen. Van tijd tot tijd 

rijzen zij eensklaps in de hoogte, buitelen in de lucht 

om, en zetten hunnen weg weder voort. Zij volgen 

somtijds de schepen weken lang. Zij zwemmen goed, 

maar duiken niet, en loopen, alvorens op te vliegen, 

50 tot 100 

Daar zij ook 

passen ver op de oppervlakte der zee. 

op het land niet regtstreeks opvliegen 

kunnen, zoo trachten zij de steile af hellingen der 

rotsen te naderen, en storten zich alsdan van boven 

naar beneden in de lucht. Zij voeden zich met 

inktvisschen, met het vleesch van doode walvisschen 

of zeehonden en met allerlei andere in de zee drijvende 

overblijfselen van dieren. Zij nestelen gezellig op 

eenzame rotsen, eilanden of kusten, en het wijfje 

leet slechts één groot, langwerpig. witachtig ei. De 

met jongen worden egevoed half verrotte dierlijke 



zelfstandigheden. Bij het nest zijn de ouden niet 

schuw; zij verlaten zelfs het nest niet, wanneer men 

hen aanvat, en vergenoegen zich met den bek te 

klepperen, en den onreinen inhoud van hunne maag 

op den rustverstoorder uit te braken. 

Sommige soorten hebben een korten, afgeronden 

dikken bek. Hiertoe behoort de staart en eenen 

grootste van allen, Diomedea erulans. Zij is veel 

zwaarder dan eene gans, de punten van hare vleugels 

kort, en haar vederkleed is bruin, wit of 

Men treft 

zijn zeer 

wit- en zwartbont. haar veelal in den 

zuidelijken Atlantischen en ook Indischen Oceaan aan. — 

Eene veel kleinere soort, Diomedea nigripes, met 

eenen korten donker olijfbruinen bek, zwartbruine 

pooten, en een roetbruin vederkleed, werd aan de 

China 

Diomedea brachyura, die dezelfde kusten bewoont en 

kusten van en Californië aangetroffen. — 

ook in Japan voorkomt, is van gelijke grootte, maar 

zij heeft eenen vleeschkleurigen bek, bruinachtige 

pooten, en het vederkleed der ouden is witachtig met 

erootendeels zwartachtige vleugels, 

Diomedea 

Bij andere soorten is de staart van middelmatige 

lengte en aan zijn einde afgerond. — De gemeenste 

van deze onderafdeelimg is Diomedea melanophrys. 

Haar bek is donkerkleurige; het vederkleed wit, met 

uitzondering van den mantel, de vleugels, staartpennen 

eu eene streep boven de oogen, die bruinachtig 

grijszwart zijn. Het schijnt dat deze soort in alle 

het 

met haar verwant is 

zeeën der gematigde gewesten van 

Zeer 

Diomedea cauta, uit de zeeën om Australië. — Eene 

zuidelijk 

halfrond voorkomt. — 

soort heeft, in den ouden leeftijd een oranjekleurige 

streep langs de bovenkaak. — Bij Diowedea culminata 

zijn beide helften van den bek met eene zoodanige 

streep versierd. 

De 

eenen eenigzins verlengden en wiggevormigen staart 

laatste soort, Diomedea fuliginosa, is door 

gekenmerkt. Haar vederkleed is roetbruin. 

brachyura. 

DE ALK-STORMVOGELS. HALODROMA. 

Dit zijn kleine soorten met naar boven gerigte 

neusgaten en korte vleugels, en die bovendien door 

hare gestalte, hare kleur en het gebrek van achterteen 

Men 

onderline zeer verwante soorten van dit geslacht, en 

volkomen op alken gelijken. kent slechts 5. 

zij schijnen tot de zuidelijke zeeën beperkt te zijn. 

Zij vliegen niet bijzonder goed, en steeds langs de 

oppervlakte der zee, zwermen daarentegen voortreffelijk 

en zoeken haar voedsel duikende. 

De erootste soort, Halodroma Geernotì, heeft zwarte 

pooten en wordt aan de Zuidkust van Amerika tot Cluli 

aangetroffen. — Malodroma urinatrie, uit de zeeën van 

Zuid-Australië, is eeniezins kleiner, haar bek is steviger 

en korter en zij heeft blaauwachtige pooten— Halodroma 

Berardi heeft donkere pooten met lichte zwemvliezen. 



DE MEEUWVOGELS. LART. 

Deze onderfamilie bevat de geslachten meeuw en 

jager. Zij is gekenmerkt door spleetvormige neusgaten 

in verband met eenen min of meer haakvormige 

uitloopenden bovensnavel. 

DE MEEUWEN. AR US. 

De meeuwen onderscheiden zich voornamelijk van 

de jagers door het gebrek van eene zachte huid aan 

den bek en doordien haar staart vierkant, zelden 

gevorkt of wigvormig is. Zij hebben 4 teenen, maar 

de achterteen is somtijds zoo klein, dat hij slechts 

door een stompje vertegenwoordigd wordt. Sommige 

soorten overtreffen eene eend in grootte, anderen 

evenaren naauwelijks eene tortelduit. 

zich aan de zeekusten, anderen aan meren, rivieren 

Velen houden 

of moerassen op. Zij voeden zieh met visch en andere 

de aan zee levende soorten 

Zij 
vliegen uitstekend goed, zwemmen ook, duiken echter 

niet. 

kleine waterdieren, en 

verslinden ook het vleesch van doode dieren. 

Zij leven en nestelen gezellig en maken haar 

eenvoudig nest op den grond, en slechts in geval 

Zij leggen telkens 3 tot 4 van nood op boomen. 4 

olijfkleurige, met bruin gevlekte eijeren. Men treft 

haar in alle streken der wereld aan: intusschen 

worden zij in vele tropische zeeën zeldzaam of in 

het geheel niet gezien, en schijnen zij in de koude 

en gematigde streken van het noordelijk halfrond veel 

talrijker te zijn dan elders. 

De soorten van meeuwen, welke zich meer 

uitsluitend aan de zeekust ophouden, zijn talrijker 

dan de overigen en worden meer in het bijzonder 

ZEEMEEUWEN __ genoemd. Velen _ bereiken eene 

aanmerkelijke erootte, en zijn steviger van maaksel 

dan de kapmeeuwen. Zij 

winterkleed. De jongen zijn meestal bruinachtig van 

hebben geen bijzonder 

kleur, de ouden wit, met de vleugels en den rue 

grijs of blaauwachtig zwart. Zij doen, op zee of aan 

de zeekusten, met de albatrossen en stormvogels, 

dezelfde diensten als de gieren op het land, door het 

verslinden van allerlei rottende dierlijke overblijfselen. 

Lenige dezer zijn gekenmerkt door hare witte 

of bruinachtig witte slagpennen. Zij bewonen de 

koude streken van het noordelijk halfrond. Eene 

dezer, de Burgemeester, Larus glauveus, behoort onder 

Zij 
uestelt in de Noordpoollanden, verlaat echter hare 

de grootsten en komt somtijds aan onze kust. 

broedplaatsen veelal reeds in September, om zich 

meer zuidwaarts te begeven. Zij dwaalt alsdan, vooral 

de jongen, somtijds tot de eroote rivieren en meren 

van Middel-Europa af. Zij maakt haar nest uit drooge 

grasbalmen, en plaatst het op kleine heuveltjes of 

op uitspringende rotsblokken aan de oevers der 

rivieren. De eijeren zijn rosbruinachtig geel, met 

zwartbruine vlekken. De andere, Zarus leucopterus. 

fuscus, heeft puntiger vleug 

is kleiner, en komt zeer zelden tot ons. De derde. 

nog kleinere, Larus eburneus, is geheel wit, met stevige, 

zwarte pooten, en bewoont de poolzeeën. 

Andere soorten hebben de groote slagpennen zwart 

met wit aan haar einde. 

Onder deze zijn er, die in elken leeftijd den staart 

hebben. De 

heeft eenen 

van een zwarten dwarsband voorzien 

grootste van deze, Larus pacificus, 

buitengewoon hoogen bek, en wordt in de zeeën van 

Zuid-Australië aangetroffen. — Eene andere, Larus 

crassirostris, heeft eenen rooden bek, met eenen 

zwarten, dwarsen band, en wordt in de Chinesche 

zee aangetroffen. Hare plaats wordt langs de westkust 

van Amerika vervangen door Larus Betcheri, die een 

weinig grooter is. 

in het Bij de overige zeemeeuwen is de staart 

volkomen kleed geheel wit. De grootste dezer is de 

Mantelmeeuw, Larus marinus, 100 genoemd omdat haar 

voorrug, de schoudervederen en de vleugels donker 

leikleurig zijn. Zij broedt in Labrador, Groenland, 

Zuidelijk Scandinavië, in Denemarken en langs de 

zuidelijke oevers der Oost- en Noordzee, enkel ook 

in ons land, waar men haar het geheele jaar door 

ziet. Zij is, in het gure jaargetijde, tamelijk menigvuldie 

langs het Noorder strand van het vasteland van Europa. 

Men vindt haar, uit gras of andere planten vervaardied 

nest op de toppen der duinen. Het bevat, in de maand 

Mei, 3 olijfgroene, met grijs en bruin gevlekte eijeren, 

in grootte nagenoeg ganzeneijeren evenarende. Zij 

worden, bij afwisseling door beide seksen, in 4 weken 

uitgebroed. — In het zuidelijk halfrond wordt haar 

plaats vervangen door Larus Domindcanus, die een 

weinig kleiner is, maar eenen korteren, ofschoon zeer 

stevigen bek heeft. — De Aleine Mantelmeeuw, Larus 

gele in plaats van 

vleeschkleurige pooten, en nestelt in het noorden van 

Europa, trekt echter zuidelijk tot in de Roode Zee. 

In September ziet men haar dikwerf, uit het 

Noord-Oosten komende, langs onze kusten trekken, 

waar ook de jonge voorwerpen enkel overwinteren. — 

De alle soorten is de Zilvermeeuw, gemeenste van 

Larus argentatus. Zij is nagenoeg even groot als 

de _ mantelmeeuw, maar heeft den mantel, de 

schoudervederen en vleugels, met uitzondering der 

groote slagpennen, in het volkomen kleed, blaauwachtie 

grijs, in plaats van donker leikleurig. Zij wordt in de 

meeste streken van het noordelijk halfrond aangetroffen: 

intusschen zijn de voorwerpen van Noord-Amerika 

Deze 

soort is het geheele jaar door menigvuldig aan onze 

een weinig lichter van kleur dan de onzen. 

kust, en nestelt, thans overal vervolgd, slechts noe 

enkel op onze duinen. Het eiland Rottum, aan de 

kust van Groningen, biedt haar daarentegen eene dier 

rustige nestelplaatsen aau, zooals men die slechts nog 

aantreft, wanneer zij verhuurd en onder streng toeziet 

gehouden worden. 



De zilvermeeuw op 

De kleine zilvermeeuw, Larus canus‚ broedt in het 

noorden der Oude Wereld, en is mede eene der 

gemeenste soorten aan onze stranden. — In Zuidelijk 

Europa leeft eene fraaije soort, Larus Lambruschini of 

ptenuirostris” genoemd. — Eene nog kleinere soort, 

Larus scopulinus, komt in de zeeën van Australië voor. 

Men heeft in de Noordpoolzeeën eene soort, Larus 

tridactylus, wier achterteen de gedaante van een 

stompje, met of zonder nagel, heeft. Zij trekt in 

den winter, somtijds gezellig, langs onze kust. 

In Chili treft men eene blaauwgrijze soort, Larus 

modestus, aan; maar de bek, pooten, slagpennen en een 

band over den staart zijn zwart. 

De overige meeuwen worden KAPMEEU WEN genoemd, 

omdat haar kop, in het volkomen kleed, min of 

meer donker is. Zij houden zich bij voorkeur in de 

nabijheid van het zoete water op, en maken ook 

veelal haar nest tusschen waterplanten. 

Bij eenige soorten strekt zich de kap over den 

geheelen hals uit. Zij worden in Nubië en langs de 

Roode Zee aangetroffen. Dit zijn Larus lencophthalmus 

en Memprichii. 

Bij anderen is de kap tot den kop en het eerste 

vierde van den hals beperkt. — Eene der fraaiste 

is Larus Scoresbeyi of phaematorhynchus”, van de 

Falklands-eilanden. Zij is zeer ineengedrongen van 

gestalte, heeft eenen korten, maar hoogen en, gelijk 

de pooten, rooden snavel, en evenaart eene kraai in 

grootte. — De grootste van alle kapmeeuwen, Larus 

| 
| 

hare nestelplaals. 

ichthyaëtus, evenaart onze groote zeemeeuwen. Zij 

wordt aan de oevers der Beneden-Wolga waargenomen, 

en men treft cok, ofschoon kleiner voorwerpen, in 

Bengalen aan. — Onze gewone Kapmeeuw, Larus 

ridibundus, bewoont het grootste gedeelte van Europa, 

Azië en Afrika. Zij heeft meer dan een voet lengte, 

en broedt bij ons op meren, plassen, moerassen, 

zelfs digt bij den zeekant. Zij is nuttig, doordien 

zij meikevers en andere schadelijke insekten wegvangt. 

uit biezen andere Zij vervaardigt haar nest en 

waterplanten, en plaatst het tusschen het riet of zelfs 

aan den oever. De kleinste van alle soorten, 

Larus minutus, broedt in Noordelijk Rusland en Siberië, 

komt echter somtijds op den trek tot ons. 

Eene andere kleine kapmeeuw, Larus Sabinei, die 

de kust van Groenland bewoont, onderscheidt zich 

van alle overigen door haren gevorkten staart. 

Bij eene grootere soort, Larus roseus of »Rossi”, 

eveneens uit het hooge noorden, is de staart daarentegen 

wievormig, en de zoogenaamde kap is tot eenen 

eenvoudigen halsband beperkt. 

DE JAGERS. STERCORARIUS. 

De jagers, veelal »Lestris” genoemd, hebben in het 

algemeen veel overeenkomst met de meeuwen, maar 

hun bek is tot aan den haak met eene zachte huid 

bekleed, de neusspleten liggen ver naar voren en zijn 

zeer naauw, en hun staart is min of meer wigvormig, 



vermits het middelpaar staartpennen, bij de ouden, 

Het 

vederkleed is grootendeels bruin. Zij hebben lange 

dikwijls op eene ongewone wijze verlengd is. 

vleugels, vliegen zeer behendig, en zij kunnen, door 

hunnen verlengden staart ondersteund, allerlei en 

plotselinge zwenkingen bij het vliegen maken. Zij 

worden hierdoor in staat gesteld, andere vogels, b. v. 

meeuwen, te vervolgen, en ze te dwingen hunnen buit 

te laten vallen, dien zij met buitengewone snelheid 

weten te vatten, alvorens hij het water bereikt 

heeft. Zij nestelen gezellig en elk broedsel bevat 

slechts 2 eieren. Er zijn niet meer dan 4 soorten 

van jagers bekend. Eene dezer schijnt in alle zeeën 

voor te komen, de drie overigen broeden in de koude 

streken van het noordelijk halfrond; allen worden 

echter van tijd tot tijd, ofschoon in zeer klein getal, 

aan onze kusten waargenomen. 

De groote jager, Stercorarius catarractes, heeft de 

grootte van een raaf, en onderscheidt zich bovendien 

van de overigen, doordien het middelpaar staartpennen 

slechts weinig achter de overigen uitsteekt. Hij 

vervolgt andere zeevogels, hetzij om ze te dooden 

of om den door hen gemaakten buit te rooven, valt 

‚zelfs jonge lammeren aan, eu begint ze te dooden 

| door hun de oogen uit te pikken. 

De middelste jager, Stercorarius pomarinus, die de 

grootte van eene kraai heeft, is gekenmerkt doordien 

“het middelpaar zijner staartpennen, ofschoon bijzonder 

verlengd, tot aan het einde breed en dakvormig is. 

Bij de beide overige soorten is het middelpaar 

dezer vederen buitengewoon verlengd en puntig. Dit 

zijn de Aleine jager, Stercorarius parasiticus, en de 

| Hleinste jager, Stercorarius cephus. 

De kleinste jager. 

DE SS DER NAV ORGELS: 

ST ENRAN AME: 

De onderfamilie der sternvogels, die behalve het 

geslacht der sterns, de afwijkende vormen der 

schaarbekken en kluitsterns bevat, is in het algemeen 

gekenmerkt door eenen regten, puntigen en zijdelings 

zamengedrukten bek en zwakke pooten. De neuseaten 

zijn spleetvormig en doorboord. Deze vogels bereiken 

geene aanmerkelijke grootte, 

DiE ST ERINESS SME RIN A 

De Sterns, ook onder de namen van Terns en 

Zeezwaluwen bekend, hebben eenen nagenoeg resten 

en puntigen bek, doorboorde neusgaten, en eenen veelal 

diep gevorkten staart; zij zijn laag op de pooten, 

hebben _ kromme en puntige nagels, en hare 

zwemvliezen zijn somtijds sterk uitgesneden. Zij zijn 

Stercorarius cephus. 

slanker en in het algemeen kleiner dan de meeuwen, 

en hebben lange, puntige en zelfs eenigzins zeisvormige 

vleugels. De meesten voeden zich met vischjes, anderen 

| met waterinsekten of spinnen. Zij bespieden hunnen 

| buit, terwijl zij boven de oppervlakte van het water 

‚vliegen, en storten zich daarop, zoodra zij hem ontdekken. 

Hare stem is schel. Gelijk de meeuwen, nestelen ook 

zij veelal gezellig. De meeste soorten hebben den 

hals en de onderdeelen wit, de overige bovendeelen 

grijs, maar den bovenkop in het volkomen kleed 

| dikwijls zwart. 

Sommige soorten zijn stevig van maaksel, en hebben 

eenen zeer diep gevorkten staart. De grootste, 

geregeld in ons land broedende soort is de groote 

Stern, Sterna cantiaca. Zij is zeer kennelijk aan haren 

zwarten, slechts aan zijne uiterste punt geelachtigen 

bek. Maar staart is diep gevorkt. Zij broedt im 

grooten getale in Zeeland, op Eierland, en op het 

eiland Rottum. — De gemeenste soort in den 

Indischen Archipel is de eenigzins met haar verwante 
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Sterna pelecanoides, die echter een weinig grooter is, 

en eenen dikkeren, geelachtigen bek heeft. 

Andere soorten, van een zeer stevig maaksel, hebben 

den staart zeer weinig gevorkt. Hiertoe behoort de 

grootste van allen, Sterna Caspia genoemd. Zij bereikt 

nagenoeg twee voet, en heeft eenen rooden bek en zwarte 

pooten. Men treft haar in Oostelijk Europa, Australië 

en Afrika aan, en zij verdwaalt somtijds tot ons. 

Vele soorten met eenen diep gevorkten staart zijn 

fijner van maaksel. Hiertoe behoort de gewone Stern, 

Sterna hirundo, die veelal » Vischdiefje” of ook »Ikstern”, 

genoemd wordt, met roode pooten en eenen grootendeels 

rooden bek. Zij wordt in geheel Europa tot Hindostan 

en Noordelijk Afrika aangetroffen, en schijnt zelfs in 

Noordelijk Amerika voor te komen. Dit is de gewoonste 

soort van ons werelddeel; zij wordt in ons land 

op vele plaatsen, in duin, op moerassen, op weilanden 

broedend aangetroffen, en men ziet haar overal langs 

de wateren, zelfs op de singels om de steden vliegen. — 

De Kleine Stern, Sterna minuta, heeft den bek en de 

pooten oranjegeel. Zij broedt op de zandbanken der 

rivieren of der zeekust, bij ons b.v. aan den hoek 

van Holland. — Sommige soorten zijn op de bovendeelen 

bruinzwart, b.v. Sterza fuliginosa, die aan de kusten 

der landen en eilanden van alle heete gewesten schijnt 

voor te komen. — Bij eene tamelijk kleine soort, Sterza 

melanauchen, zijn de lichtgrijze slagpennen van eenen 

breeden, overlangschen, witten band voorzien, en de 

bovenkop is wit, maar door eene zwarte sjerp omgeven. 

Zij is menigvuldig op de Molukken en Nieuw-Guinea, 

en broedt aldaar gezellig op zandbanken of op zandige 

kusten. 

Sterna melanauchen. 

Bij sommige soorten zijn de zwemvliezen sterk 

uitgesneden. Zij houden zich veelal op meren en 

moerassen op, voeden zich met waterinsekten, maken 

haar nest van waterplanten en plaatsen het op het 

water. — Eene dezer, Sterna, fissipes, dikwijls ook »nigra’” 

genoemd, heeft den staart slechts weinig uitgesneden, 

en is in het volkomen kleed magenoeg geheel 

grijsblaauwachtig zwart. Zij wordt in Europa, 

Noord-Afrika en Noord-Amerika 

land 

aangetroffen, en 

nestelt in ons menievuldie op moerassige 

plaatsen. — Eene hiermede verwante soort, Sterna nigra 

of _»leucoptera”, heeft in het volkomen kleed den 

voorvleugel en staart wit. Zij bewoont Zuidelijk 

Europa, Noord-Afrika en in Azië tot Kamtschatka en 

Celebes. — Bij eene grootere soort, Sterna Anglica, is 

de staart dieper uitgesneden, en de bek en pooten 

zijn steviger en zwart van kleur. — Kene soort, 

Sterna alba, die van Oost-Indië tot in de Stille Zuidzee 

aangetroffen wordt, heeft een geheel wit vederkleed. 

Zij nestelt gezellig, en elk wijfje legt slechts één ei in 

eene toevallige uitholling van een horizontalen boomtak. 

Men geeft den algemeenen naam van »Nodd1” aan 

eenige soorten met groote zwemvliezen, met eenen 

middelmatig gevorkten staart, wiens pennen tot aan 

haar einde breed zijn, en wier vederkleed nagenoeg 

eenkleurig grijs of bruin is. 

Jij eenigen dezer zijn de teenen en zwemvliezen 

zeer lang. Hiertoe behoort Sterna slolida, die bruin 

is met eenen witachtigen bovenkop. Zij wordt op vele 

kuststreken van het zuidelijk halfrond aangetroffen, 

broedt gezellig en in grooten getale op eenzame 

eilanden, maakt haar nest uit takken en droog eras 

of uit zeewier, plaatst het op den grond of op 

struiken en lage boomen, en legt tot 3 eijeren. 

Aan de Noddi’s sluit zich eene fraaije soort, S/erna 

inca, van de kust van Chili en Peru, aan. Zij heeft 

den bek en de pooten rood, en is zeer in het oog 

vallend door een bundel witte, naar voren omgekrulde 

vederen, die men aan weerszijde achter den mondhoek 

ontwaart. 



DE SCHAARBEKKEN. RHYNCHOPS. 

De schaarbekken zijn eigenlijk sterns met eenen 

geheel eigenaardig en afwijkend gevormden bek. Deze 

is namelijk mesvormig en de van boven snijdende 

onderkaak sluit in eene overlangsche vore der kortere 

bovenkaak. De vleugels zijn zeer lang en de staart is 

middelmatig diep gevorkt. Zij zijn op de bovendeelen 

zwartachtig, op de onderdeelen en het voorhoofd wit, 

maar de bek is rood of geel. Zij bereiken eene lengte 

van ongeveer anderhalven voet. Deze vogels houden 

zich in de heete luchtstreken, langs de zeekust of op 

groote rivieren op, en voeden zich met vischjes, die 

zij vangen, terwijl zij, langs de oppervlakte van het 

water vliegende, deze met hunnen geopenden bek 

doorklieven. Er zijn slechts drie soorten van dit 

geslacht bekend. 

De Amerikaansche schaarbek, Rynchops nigra, heeft 

eenen rooden, maar van voren zwarten bek. — Bij 

Rhynchops flavirostris, die Afrika bewoont, is de bek 

geel en de staart min of meer volkomen wit. — De 

Indische schaarbek, Rhynchops albicollis, heeft eveneens 

eenen gelen bek, maar is kennelijk aan eenen witten 

halsband. 

De Indische Schaarbek. Rhynechops albicollis. 

DE KLU DSE RAN SD ERAONMEAIS? 

De eigenaardige gestalte van dezen vogel is oorzaak, 

dat hij door de meeste natuurkundigen onder de 

moerasvogels geplaatst werd. Intusschen doet hij door 

zijne kleuren, zelfs in het jeugdige kleed, aan de sterns 

denken, wijkt van deze echter af door zijne lange 

pooten en zijne eironde neusgaten. Zijn bek is zeer 

stevig, lancetvormig en zwart. De iris van het oog 

is roodbruin. Hij bereikt ongeveer de srootte van 

eene duif. De kluitstern wordt aan de oevers der 

Roode Zee en op het vasteland van Indië aangetroffen. 

Volgens den beroemden reiziger von Heuelin, nestelt 

deze vogel in diepe, schuinse, in het zachte zand der 

duinen gegravene holen. Zijne levenswijze is gedeeltelijk 

nachtelijk. In het najaar trekt hij zuidelijk langs de 

oostkust van Afrika tot Madagascar. 

De Kluitstern. Dromas ardeola. 
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Bladz. Bladz. Bladz. Bladz. 

Aalscholvers 281 | Arachnothera 127 | Baza 39 | Bubo Ul 

Acanthyllis 113 | Aramides 261 | Bef-lijster 142 | Bucco 93 

Accipitres 16 | Aramus 261 | Bengali 200 | Buccones 91 

Actitis 251 | Ararauna 79 | Beo 183 | Buceros 55 

Aepyornis 234 | Ara's 79 | Bergduif 208 \ Buidelmees 158 

Agelastes 220 | Arassari 86 | Bergeend 276 | Buizerden 35 

Aguia 34 | Ardea 242 | Berghaan 97 | Buphaga 18% 

Alauda 203 | Arenden 26 \ Bergschakoe 231 | Burgemeester 288 

Albatros 286 | Arend-gieren 46 | Bergspreeuw 182 | Buteo 35 
Alca 269 | Argala 246 | Bessonornis LA 

Alcedo 48 | Argus 218 | Bijeneters 52 

Alka’s 269 | Argusianus 218 | Blaauwborstje 138 | Cacatua s1 

Alk-storm vogels 287 | Astrapia 174 | Blaauw-raven 165 | Calamodyta 139 

Alpenkraai 164 | Astrild 200 | Bladvogels 128 | Calamoherpe 839 

Amadina 198 | Astur 30 | Bloemzuigers 125 | Calliste 202 

Amazonen 65 | Asturina Á | Boeren-zwaluw 111 | Calyptomena 151 

Amblyrhamphus 187 | Attagis 231 | Boerong-matie 169 | Calyptorhynchus 33 

Ammodromus 201 | Auerhaan 227 | Bokje 248 | Campephaga 148 

_ Ampelis 150 | Aura 42 \ Boomeenden 276 | Campylopterus 120 

_ Amytis 184 | Ave de Verano 153 | Boomganzen 276 | Canada-gans 278 

Anabates 125 | Averano 155 | Boomhoenderen 238 | Canario 193 

Anas 275 | Avocettinus 121 | Boomklevers 158 | Cancroma 243 

Anastomus 246 Boomklimmers 122 | Capito O1 

Angeang 60 ne Boomkruipers 122 | Caracara 40 

Anggang-danto 60 | Baard-kolibri 121 | Boomleeuwerik 203 | Carbo 281 
Ani 103 | Baardmannetje 158 | Boompieper 141 | Cardinalis 195 

Anorgane-gading 56 | Baarduil 13 | Boomvalken 22 Carduelis 192 

Anser 2717 | Baardvogels 91 \ Bonte kraai 161 | Carolina-eend 276 

Anser-anas 271 | Bacha 96 Boschkalkoen 215 | Cassican 176 

Anseres 272 | Baillet 22 | Boschuilen 12 | Cassicus 185 

Anthogenys 126 | Balaeniceps 246 | Boschvogels 136 | Casuarissen 237 

Anthus 141 \ Baltimore-vogel 186 | Boschzangers 138 | Casuarius 231 

Antigone-kraan 260 | Barita 176 | Braamsluiper 137 | Cathartes 42 

Antochoera 126 ‚Barmen 189 | Brachypteracias 168 | Caulodromus 123 

Aphriza 258 | Barm-sijsje 192 | Brandgans 278 | Ceblepyris 148 

Appelvinken 159 | Basilornis 182 | Brilduiker 274, Centropus 102 

Apteryx 240 | Bastaard-snippen 249 | Brilvogels 274, Cephaloptera 15% 

Apterornis 255 | Bateleur 97 | Bronsduif 208 | Cereopsis 279 

Aquila 26 | Batrachostomus 1417 | Bronzen-koekoeken 98 | Certhia 122 



Bladz Bladz Bladz. 

Certhiola 146 | Cubla 157 | Emberizae 200 | Garrulus 

Chalybaea 175 | Cuculus 97 | Emeu 237 | Gaviae 

Charadrius 257 | Cultrides 100 | Enodes 185 | Geelgors 

Chasmorhynchus 153 | Cursores 253 \ Enucleator 194 | Geelvinken 

Chelidones 111 | Cursorius 254 | Eos 68 | Geitenmelkers 

Chelidoptera 94 | Cyanocorax 163 | Epimachus 184 | Geococcyx 

Chirurgijn 264 | Cygnus 276 | Erismatura 274 | Geositta 

Chlamydera 176 | Cymindis 40 Erythrura 200 | Geospiza 

Chloris 191 | Cypselus 115 | Estrelda 200 | Gier-buizerden 

Chrysomitris 192 Eulabeornis 262 | Gier-ekster 

Ciconia 245 Et Euplectes 191 | Gieren 
Cinclorhamphus 134 | Dacelo 91 | Euphemia 75 | Gierenkoning 

Cinelosoma 132 | Dasyornis 134 | Euphone 205 | Gier-valk 

Cinclus 135 | Degen-kolibri 122 | Euryceros 188 » 

Cinnyris 126 | Dendrocitta 165 Eurylaimus 151 | Giervogels 

Circaëtus 36 | Deudrocolaptes 125 | Eurypyga 266 | Gier-zwaluwen 

Circus 24 | Dendrocygna 276 | Eurystomus 168 | Glareola 

Cisticola 140 | Dicaeum 128 Glaucopis 

Climacteris 123 | Dicholophus 254 Ie Goochelaar 
Coccothraustes 195 | Dierurus 149 | Falco 17 | Gorsvogels 

Coeccyzus 99 Didric 98 | Falculia 188 | Gorzen 

Coereba 146 \ Diduneulus 211 | Falcunculus 157 | Goudhaantjes 

Colaris 168 | Didus 234 | Fazanten 222 | Goudkieviet 

Colinus 226 | Dielossa 146 | Fazant-hoenderen 221 \ Goudplevier 

Colius 110 | Dilophus 181 | Fazant-spoorkoekoek 402 | Goudvinken 

Colius-passer 198 | Diomedea 286 \ Field-martin 151 | Goura 

Columba 207 | Dinornis 235 | Fitis 138 | Gracula 

Columbae 204 | Distelvink 192 | Flamingo 279 | Graculus 

Colymbus 270 | Djoelang 57 | Fluvicola 152 | Grallae 

Condor AA \ Dodaers 271 |Formicariae 129 Grallaria 

Conirostrum 146 Dodo 234 Franjepooten 250 | Grallina 

Conopophaga 130 Dolichonyx 187 | Frankolijn 225 | Grasmusschen 

Conurus 30 Donacola 199 | Fratercula 269 | Graspieper 

Copsychus 145 | Draaihals 90, Fratertje 122 Graucalus 

Coraces 160 | Drepanis 127 | Fregata 280 | Griel 

Coracias 167 Dromaeus 237 | Fregatvogels 280 | Groenling 

Coracina 153 | Drongo 147 | Fringilla 191 | Grondduiven 

Coracopsis 71 Duifvogels 204 | Fringillae 189 | Grondkoekoeken 

Corcarax 165 Duikeenden 273 | Fulica 264 | Grondlijsters 

Coriphilus 77 | Duikers 271 | Fuligula 273 | Grondparkiet 

Corvi 160 | Duikvogels 267 | Furnarius 124 | Grondspecht 

Corvineilus 157 | Duinpieper 141 Fuut 271 | Grouse 

Corvultur 160 | Dwergarend 27 Grutto 

Corvus 160 | Dwergeors 200 En Grypus 

Corythaix 105 | Dwergspechten 90 | Gaai 166 | Guacharo 

Cotinga 152 Gaaijen 166 | Guira 

Coturnix 226 Galbula 24 | Gymnocephalus 

Cow-bird 187 | Eelectus 69 Galli 223 | Gymnoderes 

Cracticus 176 | Edelvalken 17 Gallinae 212 Gymnops 

Crateropus 152 | Edolius 149 | Gallinula 262 | Gypaëtus 

Crax 230 | Eend 275 | Gallophasis 221 | Gypohierax 

Creadion à 181 | Eeretta 243 | Gallus 220 

Criniger 144 | Eider-eend 274 | Gansvogels 272 EE 
Crossoptilon 218 | Eksters 165, Ganzen 277 | Haantjes-parra 

Crotophaga 105 | Elanoïdes 38 | Gaper 246 | Habroptila 

Cryptonyx 226 | Elanus 38 Garrulax 132 | Haematopus 
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Bladz. Bladz. Bladz. Bladz. 

Tringa 250 | Urinatores 267 | Waterpieper 141 | Zaagbekken 273 

Trochilus 118 | Urubutinga 34| Waterral 261 | Zaagvinken 190 
Troepialen 185 Pe Watersnippen 248 | Zanddrijver 271 

Troglodytes 136 Waterspreeuwen 135 | Zandhoenderen 999 

Trogon 95 \ Valken 17 | Watervogels 267 | Zangers 137 

Trompettervogels 266 | Valkenjagt 17, 21 | Wattlebirds 126 | Zanglijster 143 

Tropidorhynchus 125 | Vanellus 258 | Weduwen 198 | Zee-arenden 27 

Tschif-tschaf 138 | Vasa 71 | Wespendieven 39 | Zee-duikers 270 

Tuinfluiter 137 | Veld-uilen 6 | Wevervogels 196 | Zee-eenden 273 

Tukan 86 | Vidua 198 | Wielewalen 179 | Zee-koeten 270 

Turdi 142 | Vinago 211 | Winterkoningen 136 | Zee-meeuwen 288 

Turdirostris 132 | Vinken 191 | Wintertaling 275 | Zilvermeeuw 288 

Turdus 142, Vinkvogels 189 | Witgatje 251 | Zilverreiger 243 

Tureluur 251 | Vischarenden 29 | Witkop-arend 28 | Zomertaling 275 

Turksche-Eend 275 | Vlaamsche Gaai 166 | Wood-swallow 150 | Zonotricha 201 

Turnix 227 | Vliegenvogels 146 | Woudaapje 243 | Zonvogels 266 

Turtur 205 | Voorspeller 99 | Woudduif 207 | Zoothera 143 

Tyrannus 451 | Vorkstaart 142 | Wouwen 97 | Zorca 4lál 

Vosgans 279 | Wulpen 251 | Zosterops 129 

Vultur aA Zwaluwen all 

Uhu 7 | Vuurkeeltje 138 Zwaluwstormvogels _ 285 

Uilen 6 Ee Xenops 124 | Zwaluw-vogels 111 

Uil-Geitenmelker 118 Zwanen 276 
Ulula 12 | Waaijer-eend 275 u Zwartkop 137 

Uncirostrum 146 | Waaijer-parkieten 72 | Yetapa 152 | Zwemmer 23 

Upupa 118 | Waard 275 Zwemvogels 267 
Uria 270, Waterhoentjes 262 
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DERZOOGDEERNEN. 
MAMMALIA. 

De benaming van zoogdieren duidt aan, dat hiertoe 

alle schepselen van den aardbol behooren, wier voedsel, 

in hunnen eersten leeftijd, uit een vocht, melk genoemd, 

bestaat, hetgeen door bijzondere klieren in het ligchaam 

der moeder afgescheiden, en door de jongen opgezogen 

of opgeslorpt wordt. 

De zoogdieren worden levend ter wereld gebragt; 

hun ligchaam is met haren bedekt, die intusschen 

bij sommigen min of meer volmaakt verdwijnen, 

terwijl de huid somtijds harde schilden vormt; hun 

romp is van binnen, door een dwars spierachtig 

middenrif in twee ruimten, borst- en buikholte 

genaamd, gescheiden; het hart is in twee kamers en 

twee voorkamers verdeeld; zij ademen door zak vormige, 

in eene luchtpijp uitkomende, maar overigens geslotene 

longen, en hun bloed is rood en warm. 

De zoogdieren, met den mensch aan het hoofd, zijn 

de meest volmaakte schepselen van den aardbol. De 

natuurlijke geschiedenis van den mensch wordt 

intusschen, vooral ook om hare uitgebreidheid, als 

eene bijzondere wetenschap en afzonderlijk van die 

der dieren behandeld. Zij hiet buiten de grenzen van 

ons boek. 

De zoogdieren vertoonen zich onder zeer verschillende 

vormen. Bij de meesten zijn vier pooten aanwezig; 

bij sommigen echter, de waldieren, ontbreken de 

achterpooten. De pooten zijn meestal tot het loopen 

ingerigt; maar bij de waldieren nemen de voorpooten 

de gedaante aan van vinnen, omdat zij tot het zwemmen 

moeten dienen, terwijl de teenen der voorpooten van 

de vledermuizen buitengewoon verlengd en door 

groote vliezen vereenigd zijn, omdat deze ledematen 

bestemd zijn de verrigtingen van vleugels te vervullen. 

Alle zoogdieren hebben een beenig geraamte. Bij 

de meesten zijn tanden aanwezig, en wel in vele 

gevallen van drieërlei aard, te weten snijtanden, 

hoektanden en kiezen, wier vorm echter somtijds 

allerlei afwijkingen aanbiedt. Men onderscheidt ze 

noemt hoektand der 

dit beenstuk. 

volgens hunne plaatsing, en 

bovenkaak den voorsten tand van 

Achter dezen hoektand liggen de kiezen; voor hem 

in het tusschen-kaaksbeen de snijtanden. De hoektand 

der onderkaak grijpt steeds over dien der bovenkaak 

heen, en heeft wederom voor zich de snijtanden, 

achter zich de kiezen. 

Men treft in de klasse der zoogdieren de grootste 

van alle dieren aan, en deze zijn onder de landdieren 

de olifant en giraffe, onder de zeedieren sommige 

waldieren. 

De zoogdieren zijn over den geheelen aardbol 

verspreid, en ontbreken, met uitzondering van 

vledermuizen, slechts op vele eilanden van de Stille 

zee, op Nieuw-Zeeland en de Mascarennas-eilanden. 

Wat de land-zooedieren betreft, de Zuidpoollanden 

herbergen nagenoeg niets dan robben; Amerika heeft, 

gelijk Afrika, vele geheel eigenaardige vormen, en 

de zoogdier-fauna van Australië staat in vele opzigten 

geheel op zich zelf. 

Men kan de zoogdieren onder de volgende orden 

verdeelen. 



DE MPIEN: 

De apen zijn, na den mensch, de volmaaktste 

zoogdieren, en vertoonen ook, wat hunne uiterlijke 

gestalte betreft, eene min of meer opmerkelijke 

Onder 

veelvuldige verschillen, die hun maaksel aanbiedt, is 

toenadering tot die van den mensch. de 

vooral dat, ontleend aan de handen, in het oog vallend: 

zijnde bij den mensch slechts de voorste ledematen 

van eene hand, dat is te zeggen van eenen aan de 

overige vingers tegenovergeplaatsten duim voorzien, 

terwijl de achterste ledematen van alle apen, als het 

ware, tot eene hand omgevormd zijn. Daarentegen 

hebben de Amerikaansche apen alle teenen der voorste 

ledematen, gelijk die van onzen voet, in één vlak 

liggend. De naam van vierhanders is derhalve slechts 

op de apen der Oude Wereld en de halfapen van | 

toepassing, terwijl die van tweehanders, aan den mensch 

gegeven, tevens alle Amerikaansche apen zou insluiten; 

waaruit de ongerijmdheid der namen, aan kenmerken 

ontleend, blijkt. | 

De meeste apen hebben eenen staart, houden zich | 

Sr Mel AE: 

boomknoppen. Sommigen leven 

boombladeren. 

weeke insekten. 

In den jeugdigen leeftijd zijn zij meestal zacht van 

voornamelijk van 

Allen eten gretig spinnen en andere 

handelbaar, en 

verstandelijke vermogens, terwijl men bij de ouden 

het tegendeel van dit alles waarneemt, blijkbaar als 

een gevolg van eenen vroegtijdigen stilstand in de 

aard, geven allerlei blijken van 

ontwikkeling der hersenen, waardoor zich alle apen 

van den mensch onderscheiden. Hunne stem bestaat 

uit allerlei afgebrokene, fluitende, maar veelal ruwe, 

brommende of gillende klanken. De meesten brengen 

te gelijk slechts één jong ter wereld, dat door de 

moeder langen tijd met zich rond gedragen wordt. 

De apen worden slechts in de heete en warme 

luchtstreken aangetroffen; zij ontbreken ook geheel 

en al in Australië en Polynesië met Nieuw-Guinea, 

terwijl zij in Europa tot de rots van Gibraltar 

beperkt zijn. 

Men kan de onder de drie apen volgende 

op boomen op, en voeden zich met vruchten of | onderafdeelingen brengen. 

DE ABEN DER OUDE MWERELED: 

Met uitzondering der halfapen behooren tot deze 

Zij 
hebben hetzelfde getal tanden als de mensch, maar 

onderafdeelingen alle apen der Oude Wereld. 

hun laatste kies is veelal van een vijfden knobbel 

De 

is steeds geheel behaard. 

voorzien. meeste hebben een staart, en deze 

De zitbeenderen treden, 

behalve bij de Orangs, met hun einde naar buiten 

te voorschijn en vertoonen zich hier als eene met 

eelt bekleede vlakte. Velen hebben zakken aan de 

binpenzijden der wangen, ter bereins van voedsel. 

Alle vier ledematen zijn van eenen, aan de overige 

vingers of teenen tegenovergestelden duim voorzien, 

die echter somtijds aan de voorpooten ontbreekt of 

zeer klein is. 

Men treft deze dieren in geheel Afrika, in het 

heete Azië tot Japan, Celebes en Timor aan, en 

eene soort komt zelfs op den zuidwestelijken hoek 

van Europa voor. 

Men kan de apen der Oude Wereld in de volgende 

geslachten verdeelen. 

DE ORANG-APEN. 

SIMIA. 

Men heeft den naam Simia beperkt tot het kleine 

het volle hunner 

aan uitstekende 

getal apen, die door hunne grootte, 

vormen, hunne gestalte, het gebrek 

zitbeenvlakten en aan eenen staart, onder alle dieren 

het meest tot den mensch naderen. 

Hun hals is zeer kort, de borst smal, de buik dik; 

de armen zijn lang, de hoektanden, vooral bij oude 

voorwerpen, zeer groot. Hunne lippen zijn zeer 

bewegelijk, en kunnen puntig verlengd worden. De 

jongen hebben eenen naar evenredigheid korten, de 

ouden eenen grooten, vierkanten snuit. Zij houden zich 

op boomen op, waar zij zich een soort van nest gelijk 

eene hut maken, komen echter ook op den grond, 

waar zij voorover gebogen, met doorzakkende en 

buitenwaarts gekeerde knieën, op den buitenrand der 

voetzool, en de handen op den grond steunende, 

loopen. Hun voedsel bestaat in boomvruchten. 

De orang-apen zijn tot het heete westelijke Afrika, 

Borneo en Sumatra beperkt. 
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DE ROTONDE OF HET VERBLIJF DER APEN. 



Men neemt aan, dat er in Afrika twee soorten van 

orang-apen aangetroffen worden. 

De eene, sedert de zestiende eeuw bekend, is de 

Kempansé, Simia 

Zijne voorarmen reiken tot over de knie: 

troglodytes, gewoonlijk Schimpanseé 

genoemd. 

de ooren zijn grooter dan bij den mensch; hij heeft 

13 paar ribben, dus een paar meer dan de mensch 

gewoonlijk heeft, ofschoon het getal wervels bij beide 

gelijk is; en zijn haar is zwart, veelal met een 

weinig wit om den aars. Dit dier bereikt, staande, 

eene hoogte van omstreeks vier voet. Het wordt 

van Senegambië tot Angola aangetroflen, is echter 

de Goudkust, 

sedert lang, of geheel of nagenoeg geheel uitgeroeid. 

in sommige bewoonde streken, b. v. 

Het houdt zich op boomen op, alwaar het nesten 

maakt die tot slaapplaats dienen, en voedt zich met 

vruchten. Dit dier, wiens geschiedenis met allerlei 

fabelen opgesmukt werd, is, volgens de hedendaagsche 

vereischten der wetenschap, vooral in den ouden 

leeftijd, slechts hoogst onvolledig bekend, en men 

heeft derhalve ook de kenmerken, die den gorilla 

daarvan moeten onderscheiden, nog niet behoorlijk 

kunnen wit een zetten. 

De Gorilla, Simia Gorilla, de landen 

om den Gaboen aangetroffen, en eerst 1847 

ontdekt. Het bleek intusschen uit geschiedkundige 

onderzoekingen, dat 

door 

werd in 

in 

dier reeds een soortgelijk 

opgemerkt werd een vlootvoogd der oude 

Carthagers, Hanno genoemd, dien men vooronderstelt 

in het jaar 550 vóór de geboorte van Christus 

geleefd te hebben. In het verhaal der zeereis, die 

Hanno langs een gedeelte der westkust van Afrika, 

blijkbaar tot Guinea, gemaakt heeft, en hetgeen uit 

eene oud-Grieksche vertaling, onder den titel van 

Periplus, bekend is, leest men onder anderen, dat 

de Carthagers in eene baai kwamen, de horen van 

het Zuiden genoemd, dat in den erond van deze 

baai een eiland met een meer en hierin wederom 

een ander eiland geleven was, vol van wilde menschen. 

„Het grootste gedeelte van hen,’ zegt het verhaal, 

pwaren echter vrouwen (wijfjes) met een harig 

ligehaam, en die de tolken Gorullat noemden. Wij 

vervolgden hen, waren echter niet in staat, de 

mannetjes te vangen: zij ontsnapten allen, daar zij 

langs de afgronden konden klimmen, en zich met 

rotsbrokken Drie die hare 

leiders beten en krabden, wilden niet mede gaan. 

verdedigden. wijfjes, 

Wij doodden ze, haalden de huid af, en namen deze 

mede naar Karthago, want wij zeilden, uit gebrek 

aan levensmiddelen, niet verder.” — Men heeft den 

ouden naam van Gorilla op het groote dier, waarvan 

wij handelen, toegepast. De Gorilla heeft overigens 

zeer veel overeenkomst met den Kempansé, maar hij 

is grooter, vermits de oude mannetjes meer dan vijf 

voet hoogte bereiken; hij is steviger van maaksel, 

en zijn zwartachtig haar trekt op den bovenkop en 

nek in het rosbruine, en vertoont nergens eenig wit. 

De Gorilla houdt zich bij voorkeur in de eenzame 

en digt met bosch begroeide valleijen, in de nabijheid 

van het water op, begeeft zich echter ook op vlakke 

of oneffene hoogten, om op de vruchten en knoppen 

van allerlei boomen te azen, voornamelijk van palmen, 

papaya’s, bananen en amomuni’'s. Hij eet ook beziën, 

de zachte deelen van het suikerriet en van bladeren; 

en daar deze dieren veel tot hunne voeding noodig 

hebben, zoo zijn zij genoodzaakt, als het ware, een 

zwervend leven te leiden. Men treft hen ook zelden 

twee dagen achter elkaàr op dezelfde plaats aan. 

De wijfjes en jongen slapen op boomen; de grootere 

en stevigere mannetjes houden zich veelal op den 

grond op, en slapen, op den grond zittende, met den 

rug tegen eenen boomstam geleund. Het stemgeluid 

van het Gorilla-mannetje kan vergeleken worden met 

een zeer sterk blaffend gebrul. Het begint met een 

sterk geblaf, gelijkende op dat van een kwaden hond, 

en daalt vervolgens af in een diep gerol, hetgeen op 

verren donder gelijkt. De wijfjes en jongen gillen, 

het 

waarschuwt of roept haar jong door een diep lokkend 

wanneer zij verontrust worden, en wijfje 

geluid. Men treft het oude Gorilla-mannetje eenzaam 

of in gezelschap van zijn wijfje aan, want dit dier leeft 

in monogamie. De jongen scharen zich somtijds, maar 

nooit meer dan vijf, bij elkaar. Daar hun gehoor zeer 

scherp is, zoo kan men hen moeijelijk naderen. 

Zij vlugten, op alle vier pooten loopende en van 

vrees gillende. Wanneer het jong in de nabijheid 

der moeder is, slaat het de armen om haren hals, de 

achterpooten om hare lenden, terwijl de moeder het 

op deze wijze op de vlugt mede sleept. De oude 

Gorilla's loopen eveneens op alle vier pooten, het lijf 

Men 

zegt, dat, wanneer de Gorilla door jagers vervolgd 

half opgerigt, volmaakt als de Orang-oetan. 

wordt en zijne vlugt staken moet, hij zich regt op 

de achterpooten oprigt en zich verdedigt, door slagen 

uit te deelen met zijne buitengewoon krachtige armen, 

dat hij zijnen vervolger doodt, maar dadelijk het 

doode ligchaam verlaat. De ouden kunnen, bij hunne 

woestheid, niet levend gevangen worden. Men heeft 

deze dieren, evenmin als oude Kempansés, nog niet 

levend naar Europa kunnen vervoeren. Jonge 

voorwerpen van den Kempansé worden er somtijds 

aangebragt, maar zij zijn even teeder van aard als 

de jonge Orang-oetan, en er zijn geen voorbeelden, 

dat zij de gevangenschap langer dan een paar jaren 

verduurden. 

In Azië, dat wil zeggen op Borneo en Sumatra, 

wordt de van den Gorilla en Kempansé 

vervangen door den Orarg-oetlan, Simia satyrus. Dit 

plaats 

dier onderscheidt zich in vele opzigten van zijne 

Afrikaansche geslachtsgenooten, vooral door zijne 

veel langere armen, die nagenoeg tot op den grond 

reiken, door zijn roodbruin haar, langere teenen, 

kleinere ooren en doordien het, gelijk dit gewoonlijk 

bij den mensch het geval is, slechts 12 paar ribben 



heeft. Het oude mannetje bereikt ongeveer vier voet 

hoogte, en is zeer gekenmerkt door eene groote, 

halvemaanvormige, uit vet gevormde verhevenheid, 

die aan weêrszijde de wangen omgeeft. De natuurlijke 

geschiedenis van den Orang-oetan is met veel meer 

naauwkeurieheid bekend dan die van zijne Afrikaansche 

geslachtssenooten heeft thans 

overleden, Nederlandschen reiziger, Dr, S. Müller, 

zeer uitvoerige en juiste berigten te danken over de 

en men aan den, 

zeden en levenswijze van dit merkwaardig dier. Wij 

geven in de volgende regelen een uittreksel daarvan, | 

doen echter vooraf opmerken, dat de Orang-oetan van 

Sumatra noe zeer weinig bekend, en bet derhalve 

nog miet bewezen is, of hij standvastige verschillen 

met dien van Borneo oplevert, die door sommige 

natuurkundigen, maar ten onregte, wederom in 

verscheidene soorten gesplitst werd. 

Orang-oetan beteekent een wild of boschmensch, 

zijnde deze benaming zamengesteld uit de maleische 

woorden Orang, mensch, en Oetan of Hoetan, bosch, 

wildernis, of in het algemeen elke onbebouwde en 

met wild hout begroeide landstreek. Geheel onjuist | 

dit 

letterlijk een schuldenaar aanduidt, daar Oetang of | 

wordt dier Orang-oetang genaamd, hetgeen 

Hoetang schuld beteekent. Met de eerste benaming 

bestempelen de Banjerezen en andere Maleische | 

bewoners ter zuid- en westkusten van Borneo onzen 

grooten aap. De Bejadjoe-Dajakkers van Poeloe-Betak | 

en Soengy Kahajan, in het zuidelijke gedeelte van 

gemeld eiland, heeten hem daarentegen Kahieo, en 

de Doeson Dajakkers Keoe. Buitendien draagt het 

oude mannetje van den Orang-oetan, bij de gemelde 

Bvadjoe’s, den naam van Salamping, en het wijfje | 

dien van Boekoe. Bij de Maleijers op de westkust 

van Sumatra, voornamelijk benoorden de linie, is dit 

dier het meest bekend onder den naam van Mawej; 

maar in sommige zuidelijke streken van dit eiland, 

zoo als onder anderen bij Indrapoera en Benkoelen, 

schijnt het door de inboorlingen ook wel met den 

naam van Orang-panda en Orang-pandak (eigenlijk 

Orang-pendekh, dwerg) te worden aangeduid. 

De Orang-oetan is van al de in Indië voorkomende 

apen het minst talrijk aan individuën. Hij is, noch 

op Borneo, noch ergens op Sumatra gemeen, maar 

behoort integendeel, zelfs in die streken, waar hij 

het menigvuldigst gevonden wordt, tot de zeldzaamste 

dieren van het land. Zijne verspreiding over deze 

beide eilanden regelt zich naar de physische gesteldheid 

van den grond en ook naar de mindere of meerdere 

vindt 

hem uitsluitend im lage vlakke streken, nooit in het 

bevolking van dien. Im beide landen men 

gebergte. Hij bewoont de groote moerassige bosschen | 

van het zeestrand af. tot ver in het binnenland toe, 

zoolang namelijk het land een vlak en wild karakter 

behouden blijft. Daar, waar deze wouden het minst 

van menschen bezocht worden en zich door hoog en 

diet geboomte, en dienvolgens door somberheid | 

kenmerken, is het hem het liefst. Op Sumatra, waar 

slechts het oostelijke gedeelte van het land eene ver 

uitgestrekte, eflene en zeer boschrijke gesteldheid 

heeft, vindt men den Orang-oetan ook alleen langs 

deze zijde en meer bepaaldelijk in de noordelijke 

helft der oostkust, voornamelijk in de rijken van 

Siak en Atjien. Slechts toevallig schijnt nu en dan 

een enkel voorwerp op wilde en schaars bewoonde 

plaatsen, door de groote valleijen van het gebergte 

heen, tot aan de westelijke stranden van dit eiland 

af te dwalen. De Maleijers op de westkust van 

Sumatra, voornamelijk die, welke bezuiden de 

evennachtslijn wonen, hebben daarom dan ook bijna 

doorgaans een zeer verward begrip van den 

Orang-oetan. De vertellingen over hem, bij hen 

in omloop, zijn met allerlei fabelen doorweven, 

waarbij inzonderheid de gedaante van het dier als 

zeer buifengewoon, en zijne krachten met groote 

overdrijving worden afgeschetst. Aan vele van deze 

strand- en bergbewoners is de naam Mawej geheel 

vreemd, terwijl met dien van Orang-panda eene 

menigte wonderbare denkbeelden van halfmensch en 

diergelijke dwaasheden meer, verknocht zijn. 

Meer algemeen en beter is daarentegen de 

Orang-oetan bekend bij de bewoners van Borneo, 

waar hij, over den geheelen uitgestrekten omvang van 

dit eiland, met uitzondering alleen der bergachtige 

streken en van die vlakke oorden, welker bevolking 

talrijk is, schijnt verspreid te zijn. Uit dien hoofde 

zoekt men hem te vergeefs in de nabijheid van 

Banjermassing, en noordwaarts van daar, langs de 

Doesonrivier, komt hij thans slechts nu en dan, in 

sommige tijden van het jaar, op eenzame plaatsen 

dagreizen 

omtrek der 

voor. Minder zeldzaam is hij eenige 

met name in den 

Soengy-Kahajan langs de rivier van Sampiet, bij 

verder westwaarts, 

Kotaringin, en in meer andere afgelegene oorden 

dit eiland. De 

ongemetene ruimten van deze beide kustzijden, van 

van den zuid- en westkant van 

laas en effen alluviaal terrein, welke slechts hier en 

daar, voornamelijk aan sommige uitspringende hoeken, 

kleine door bergreeksen of afgezonderde hoogten 

worden afgebroken, en allerwegen met zware en 

ontoegankelijke wouden bedekt zijn, bieden hem een 

ruim en veilig verblijf aan. Hier toch, in deze vlakke 

en dikwerf aan overstrooming blootgestelde streken, 

wonen de miet zeer talrijke inboorlingen alleenlijk 

oevers der rivieren eu en laten lanes de meren, 

zieh weinig aan de binnenlandsche wildernissen 

gelegen zijn, daar zij dikwerf ter naauwernood 

eene enkele schrede doen buiten de erens hunner 

aanplantingen. In soortgelijke stille en onbezochte 

oorden van het bosch zal men somwijlen, bij eene 

gelukkige jagt, drie of vier dezer dieren op eenen 

dae kunnen ontmoeten. 

Ofschoon de jone gevangen Orang-oetan zeer spoedig 

mak en vertrouwelijk wordt, zoo zelfs, dat het 



gezelschap van den mensch hem weldra een genoegen 

en behoefte schijnt te zijn, is de natuurlijke geaardheid 

van dit dier toeh ongemeen wild. In den vrijen staat 

schuwt het, gelijk is aangemerkt, den mensch en 

zijne nabijheid, vooral in een gevorderden leeftijd, 

als wanneer het zich over het algemeen traag, rustie 

en, als ware het, van eene zwaarmoedige inborst 

toont. Hoezeer het eene verbazende kracht bezit, 

gebruikt het die, bij gebrek aan moed, zelden 

te zijner verdediging tegen den mensch, die hem 

vijandelijk aanvalt; het legt, bij zoodanige gelegenheden, 

vooral wanneer er op hem geschoten. wordt, veel 

angst en vrees aan den dag, tracht zich eerst te 

verschuilen, doch daarin niet kunnende slagen, zoekt 

het gewoonlijk zijne redding in de vluet door de 

hoogste toppen der boomen. Dit had plaats met 

verscheidene oude Orang-oetans van het mannelijke 

geslacht, welke slechts door &énen onzer inlandsche 

jagers vervolgd werden. De Dajakkers beweren echter, 

dat de groote mannetjes, als zij alleen met pijlen 

verwond worden, somtijds de boomen verlaten en 

woedend op hunne aanvallers losgaan. In zoodanig 

geval nemen deze gewoonlijk met overijling de 

vlugt; evenwel zoude reeds menig inlander zulk 

een strijd met zijn leven geboet hebben. 

Buiten den tijd der paring leven de oude mannetjes 

van den Orang-oetan meest alleen. De on volwassenen 

daarentegen en ook de oude wijfjes vindt men dikwerf 

ten getale van twee of drie bij elkander; onder deze 

laatsten zijn er somwijlen zelfs, die jongen hebben, 

ofschoon de dragtigen zich veelal, tegen dat zij moeten 

werpen, van de anderen afzonderen, en gedurende 

eenigen tijd met hare jongen alleen blijven. De jonge 

Orang-oetan schijnt over het algemeen vrij lang onder 

de bescherming zijner moeder te blijven, hetgeen, 

wegens den langzamen groei van dit dier, tot zijne 

meerdere veiligheid noodzakelijk is. Onder het 

klimmen draagt de moeder haar jong bestendig 

tegen de borst, terwijl het jong zich met zijne handen 

haren der vastklemt. In 

leeftijd echter de Orang-oetan tot de voortplanting 

aan de moeder welken 

bekwaam wordt, en hoe lang het wijfje draagt, 

hebben wij noch wit eigene waarnemingen, noch uit 

de berigten der inboorlingen, met eenige zekerheid 

te weten kunnen komen. Evenmin wisten ons de 

Dajakkers iets naders te zeggen omtrent den ouderdom, 

waarin de Orang-oetan als volwassen kan worden 

beschouwd. Neemt men den groei der tammen tot 

maatstaf aan, dan schijnen er 10 tot 15 jaren tot 

hunne volle ontwikkeling vereischt te worden. 

Dienvolgens zoude men den orang-oetan eenen tamelijk 

langen levensduur mogen toeschrijven, hetwelk met 

de meening der Dajakkers overeenstemt, die hem 

eenen even hoogen ouderdom toekennen, als zij 

gewoonlijk zelven bereiken, gemiddeld genomen van 

40 tot 50 jaren. Dat de Orang-oetan werkelijk vrij 

oud wordt, is reeds duidelijk uit sommige schedels 

af te leiden, bij welke alle naden dermate zijn te 

zamen gegroeid, dat er naauwelijks eenig spoor van 

is overgebleven, terwijl tevens de hoek- en snijtanden 

en ook gedeeltelijk de kiezen aanmerkelijk zijn 

afgesleten; vooral echter wordt hun langdurig leven 

door de ons door vele 

medegedeelde bijzonderheid bevestigd, dat men in 

belangrijke, Dajakkers 

het wild soms zulke oude Orang-oetans aantreft, 

welke niet alleen schier al hunne tanden missen, 

maar wien vok het klimmen en het verblijf op de 

boomen zoo moeijelijk valt, dat zij zich meest in de 

laagte ophouden, en hoofdzakelijk afsevallen vruchten, 

jonge bladeren van heesters en struiken, allerlei 

sappige kruiden en dergelijke, die zij op of diet bij 

den grond vinden, tot voedsel gebruiken. Dusdanige, 

door ouderdom te weeg gebragte verandering van 

leefwijze treft men somtijds ook bij de langstaartige 

Slankapen aan. 

De Orang-oetan toont tot 

beweging en heeft, zelfs in den jeugdigen leeftijd, 

weinig egeneigdheid 

geen zweem van die rustelooze dartelheid, welke de 

Langarm-apen aan den dag leggen. Alleen de honger 

schijnt hem een prikkel te zijn tot beweging, en 

is deze gestild, dan legt hij zich wederom ter ruste. 

Wanneer het dier zit, kromt het gewoonlijk den 

rug en buigt daarbij het hoofd sterk voorover, zoodat 

het met de oogen meestal strak naar den grond 

blikt. Veelal houdt het zich 

met 

met eene of ook wel 

beide zine voorhanden aan een _hoogeren 

boomtak vast; maar somwijlen laat het zijne armen, 

zeer phlegmatiek, slap langs het lijf nederhangen. 

Aldus blijft de Orang-oetan vaak uren lang gehurkt D 

op een en hetzelfde plekje, rustig en zonder zich 

bijna te verroeren, alleenlijk nu en dan bij kortere 

of langere tusschenpoozen, zijne diep brommende 

stem eens latende hooren. Bij dag bevindt hij zich 

meerendeels op groote boomen, van de eene kruin 

slechts, indien in de andere klimmende; zeldzaam 

hij niet, gelijk wij boven aanmerkten, door ouderdom 

daartoe genoodzaakt wordt, betreedt hij den grond. 

In dien toestand verkeerende, tracht hij zich bij 

naderend gevaar tusschen het lage hout en de ruigte 

te verschuilen, hetgeen in de moerassige bosschen 

op Borneo, waar zoo vele doornige bamboes- en 

rottingsoorten zijn, geenszins moeijelijk valt, Wanneer 

hij niet door menschen verjaagd wordt, houdt hij zich 

gemeenlijk een geruimen tijd binnen den bepaalden 

omtrek van zeker gedeelte van het bosch op ; somwijlen 

zelfs bewoont hij vele dagen achtereen denzelfden 

boom, in welk laatste geval hem eene vaste plaats 

tot 

brengt hij den 

daarin nachtverblijf dient. Zeldzaam echter 

nacht hoog in de kroon van eenen 

grooten boom door, waarschijnlijk dewijl het hem 

aldaar te winderig en te koud is. Zoodra de nacht 

begint te naderen, daalt hij van de hoogte af en 

zoekt zich in het lagere en sombere gedeelte een 

geschikt nachtleger op, hetzij in den digtgebladerden 



top van eenen kleinen boom, waartoe hij aan de 

nibong-palmen, pandani en dergelijke planten de 

voorkeur geeft, hetzij hij zich eenen grooten varen- of 

orchideën-struik uitkiest, die als parasiet op den 

dikken stam van eenen dier reusachtige boomen groeit, 

welke aan de oorspronkelijke bosschen van Borneo 

een zoo trotsch en indrukwekkend aanzien 

Dán, waar ook de Orang-oetan zijn nachtverblijf houden 

geven. 

moge, altijd maakt hij zich tot dat einde een soort 

van nest gereed. Kleine takken en bladeren worden 

het 

kruiselings over elkander gebogen en, tot meerdere 

rondom uitgekozen plekje bijeen getrokken, 

zachtheid, vaak nog een aantal van elders aangehaalde 

groote, weeke bladeren van varen, orchideën, pandanus 

fascicularis, nipa fruticans enz. daaroverheen gelegd. 

Tegenover het gehucht Fandjong-dwaja, hetwelk tien 

tot twaalf dagreizen binnen’s lands, aan den linker 

oever der Doeson-rivier gelegen is, zag ik, op eenen 

togt met sommige der aldaar woonachtige Dajakkers, 

een goed eind weegs binnen het bosch, verscheidene 

soortgelijke rustplaatsen, waarvan ettelijke nog vrij 

versch waren. Zij stonden allen tusschen de 10 

tot 25 voet boven den grond, en hadden eene 

ronde gedaante van twee tot drie voet middellijns, 

Sommigen waren met dwars over elkander gelesde 

pandanus-bladeren vele duimen hoog opgestapeld; 

anderen kenmerkten zich alleen door geknakte takjes, 

welke, zich in een gemeenschappelijk middelpunt 

vereenigende, een regelmatig vlak vormden. Volgens 

Dajakkers 

Orang-oetan zijne nachtrustplaats zelden vroeger dan 

de verzekering van vele verlaat de 

nadat de zon reeds tamelijk hoog boven de kim 

gerezen is en de neveldampen, die zich gedurende 

den nacht boven het bosch hebben zamengetrokken, 

genoegzaam door hare warme stralen verdund of | 

geheel verdwenen zijn. Naar hunne aanduiding van 

dien zonnestand zoude dit dier zich gewoonlijk 

omstreeks negen ure des voormiddags naar de hoogte 

begeven, en somtijds reeds tegen 5 ure in den 

den 

Het 

is daarom dat de Dajakkers meer in den morgenstond, 

namiddag, doch ook wel eens eerst laat in 

schemeravond, tot zijn nachtleger terugkeeren. 

dan wel op het midden van den dag uitgaan, om jact 

op hem te maken. 

niet slechts 

De Orang-oetan is op zijn nest 

het best te ontdekken, maar ook het 

gemakkelijkst te dooden, daar hij zich alsdan, gelijk 

gezegd is, meestal niet zeer hoog bevindt. Zoolang 

het dag is, zit hij gewoonlijk wel regtop, doch zoo 

klein en laag ineengedrongen, dat men hem, op het 

eerste gezigt, geenszins voor zulk een sterk dier zou 

houden, als hij inderdaad is. De Dajakkers schrijven 

hem daarom eene bijzondere listigheid toe, zeggende, 

dat dit 

verkleinen. Gedurende den nacht schijnt hij echter 

dier de kunst verstaät om zich te kunnen 

meest te liegen, en zulks voornamelijk op den rug, 

ofschoon hij zich ook somwijlen, bij afwisseling, op 

deze of gene zijde keert. Onder het liggen trekt hij 

insgelijks de achterste ledematen steeds vast tegen 

het lijf aan, terwijl hij alsdan met zijne voorhanden, 

meestal met eene er van, zijn hoofd ondersteunt; 

slaat hij somwijlen ook de armen voor op het 

lijf kruislings over elkander. Bij eenigzins koel, 

winderig of regenachtig weder, bedekt hij des nachts 

zijn ligchaam gewoonlijk met een hoop pandanus-, 

nipa-, varen en andere soortgelijke bladeren, als 

waarvan zijn bed is zamengesteld; vooral legt hij zich 

die gaarne in menigte op het hoofd. Deze eigenschap 

van zich het hieechaam met bladeren te bedekken 

heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven tot de verkeerde 

meening, die men soms in Indië hoort uiten, dat 

de Orang-oetan zich hutten op de boomen zoude 

bouwen: een sprookje «onder eene menigte van de 

zonderlingste fabelen te rangschikken, waarmede de 

natuurlijke geschiedenis van dit dier door sommige 

reizigers opgesierd en verduisterd is geworden. Dat 

overigens de Orang-octan van aard gewoon is, zijn 

liechaam door bedekking te verwarmen, is reeds 

dikwijls bij jonge, in gevangenschap levende voorwerpen 

waargenomen en opgeteekend. Een onzer Sundanesche 

jagers schoot eens op Borneo bij ongunstig weder, 

in het laatst van November 4836, kort voor het 

ondergaan der zon, een oud wijfje, dat zich vlak 

boven op den top van een niet zeer hoogen boom 

een nest bereid had, op hetwelk het zat en juist 

bezig was met zich pandanus-bladeren op het hoofd 

te leeeen, toen het door den jager ontdekt werd. 

Nadat hij het dier met twee kogels getroffen had, 

bleef het Een 

Dajakker besteeg 

dood op zijne rustplaats liggen. 

vervolgens den boom, om er den 

buit af te halen. 

afstooten, 

nest te voorschijn, dat langzaam, maar behendig 

Het kostte den 

Dajakker veel moeite om het welp levend te vangen, 

Toen hij dien met een stok wilde 

kwam er onverwachts een jong uit het 

door de takken heen klauterde. 

daar het zich, in weerwil zijner jonkheid, met hand 

en tand dapper verdedigde. Het was een mannetje, 

dat, naar gissing, omtrent 5 maanden oud scheen 

te zijn. Daar de jager op een der schoten toevallig 

bij den kogel eenige korrels eendenhagel geladen had, 

was het jong daardoor aan den eenen voorarm en 

op de linker wang ligt gekwetst geworden, welke 

beide wonden echter, nadat de hagels er waren 

uitgehaald, spoedig genazen. Gedurende de eerste 

weken zijner gevangenschap was deze jonge Orang-oetan 

droef geestig, toonde zich schuw, at weinig, en wanneer 

men hem eenige vrijheid buiten zijn hok vergunde, 

klom hij vaak in de boomen en op de daken der 

huizen. Doch reeds na verloop van eene maand werd 

hij vertrouwelijk, zoo zelfs, dat hij gaarne in gezelschap 

van menschen verwijlde, ofschoon hij zijne vroegere 

weerspannigheid niet geheel aflegde en zich dikwerf 

valsch en koppig toonde. Hoe jong hij ook was, en 

hoe eigenaardig dom en hulpeloos hij zich ook 

voordeed, bezat hij niettemin moeds genoeg, om zich 



soms op eene geduchte wijze te weer te stellen, 

Zelden liet zich 

verwijderen, waar iets te eten viel; zoodra men hem 

met dat oogmerk aanvatte, klampte hij zich aan alle 

hij goedwillig van eene plaats 

voorwerpen vast, die onder zijn bereik waren, en 

verdedigde zich buitendien, door de armen of beenen 

der omstanders tusschen zijne handen te wringen, 

hen te krabben en vooral door naar hen te bijten. 

Ten sterkste verzette hij zich, wanneer men hem 

in zijn hok wilde doen, daar hij over dag, even als 

twee andere jonge Orang-oetans, die wij gelijktijdig 

bezaten, veelal vrij in het huis, en later ook even 

zoo op het schip, waarmede wij den togt van Borneo 

naar Java maakten, rondliep. Aanvankelijk had het 

nieuw gevangen mannetje een eigen hok; later echter 

werd het te geplaatst met een van de 

voornoemde individuën, een eenigzins oud wijfje, 

hetwelk wij van een inlandsch hoofd van Kotaringin 

zamen 

ten geschenke hadden ontvangen, bij wien het reeds 

eenigen tijd in gevangenschap geleefd had en zeer 

mak was. Dit goedaardige dier moest zich intusschen 

spoedig geheel en al naar den wil van het mannetje 

schikken, en had dikwerf deerlijk van hem te lijden. 

Somwijlen, bij voorbeeld, wanneer hij rusten wilde, 

strekte hij zich met het geheele voorlijf over het 

wijfje uit, en bijaldien zij zich daartegen verzette, 

werd zij door trekken en bijten tot gehoorzaamheid 

gedwongen. Gaf men aan het wijfje eenig voedsel en 

had het mannetje niet alreeds van dezelfde soort, 

vooral wanneer het vruchten waren, de handen vol, 

dan trachtte hij zich met geweld daarvan meester te 

maken, en het hielp haar weinig dat zij zulks, door zich 

in eenen hoek te verschuilen en steeds bedachtzaam 

den rug naar hem toe te draaijen, poogde te 

verhinderen. Meermalen ontving zij bij dergelijke 

gelegenheden tamelijk diepe beten in de schouders, 

waarover zij wel luid schreeuwde, doch hetwelk zij 

echter geduldig verduurde, zonder ooit hare tanden 

tot tegenweer te gebruiken. 

Opmerkelijk was het, hoe gemakkelijk zich het 

nieuw gevangen mannetje aan bijna alle soorten van 

voedsel gewende. Hij at in korten tijd niet slechts 

de meeste tuinvruchten, gekookte rijst, zelfs gestoofde 

groenten en dergelijk toebereide spijzen uit het 

plantenrijk, maar hij werd ook weldra een groot 

liefhebber van. gekookt en gebraden vleesch, dronk 

gaarne suikerwater, thee, melk, zelfs koffij en wijn, 

en wist zich aldus in deze opzigten voortreffelijk 

naar de levenswijze der menschen te schikken. 

Gevoeliger echter dan het jonge wijfje, toonde hij 

zich voor den invloed van de koelere luchtgesteldheid, 

hetwelk gedeeltelijk aan zijne veel dunnere vacht 

moet worden toegeschreven. Bij somber regenachtig 

en winderig weder was hij zeer neerslagtig, en beefde 

en rilde hij. Ten einde zich eenigzins tegen de koude 

te beschermen, bedekte hij niet alleen des nachts, 

maar dikwerf ook des daags, vooral wanneer hij, 

verzadigd zijnde, zich ter ruste wilde begeven, zijn 

ligchaam met hooi, stroo en zelfs met groen gras. 

Somtijds wikkelde hij zich zoodanig in het hooi, 

dat volstrekt niets 

Gaf men hem een lap linnen of iets dergelijks in 

er meer van hem te zien was. 

zijn hok, dan werd die insgelijks door hem tot 

bedekking aangewend. Hij sliep overigens even als 

zijne twee andere lotgenooten altijd liggende, nooit 

restop zittende, gelijk de langarm- en andere apen, 

hoe jong ook, steeds gewoon zijn te doen. Door 

deze eigenaardige wijze van, even als de mensch, 

liggende te slapen, en zich tot dat einde eene soort 

van bed te bereiden, onderscheidt zich de Orang-oetan, 

evenzeer als door zijne 

en 

verstandelijke vermogens 

meerdere ligchamelijke volmaaktheid, van alle 

andere van den 

Kempansé van Afrika, wiens gedaante die van den 

apen, met uitzondering alleen 

mensch nog meer ter zijde streeft en hem derhalve 

waarschijnlijk ook door zijne zeden nog meer zal 

nabij komen. 

Ofschoon de Orang-oetan zich gedurende den dag 

meestal in kroonen van groote boomen ophoudt, 

ziet men hem nogtans slechts hoogst zeldzaam op 

eenen dikken tak gehurkt, even als zijne andere 

familieverwanten gewoon zijn, en voornamelijk aan 

de langarmapen eigen is. Het verblijf van den 

Orang-oetan bepaalt zich veel meer tot de dunnere 

bladrijke loten, waarom men hem ook vaak boven op 

de kruinen der boomen ontwaart, eene leefwijze, welke 

met de bewerktuiging zijner achterste ledematen en 

vooral met het gebrek aan ziteelt overeenkomt. Bij dit 

gemis voegen zich nog de opmerkelijk kleine buitenste 

zitspieren of het gebrek aan eigenlijke billen, waardoor 

het rusten op het achterdeel insgelijks wordt moeijelijk 

gemaakt, vermits het zoogenaamde kleine bekken, 

uithoofde van het schrale vleeschbekleedsel, eene veel 

te puntig uitstekende gedaante heeft, om tot een 

gemakkelijk steunpunt te kunnen dienen van het 

zware ligchaam: deze omstandigheid verpligt dan 

ook den Orang-oetan om, bij het nederhurken, zijne 

achterbeenen tot ondersteuning van de stuit te 

gebruiken, zoodat deze laatste steeds vrij van den 

grond blijft en het dier, regt op zittende, alleenlijk 

op de achterste ledematen rust. Doch ook deze zijn, 

wegens hunne onevenredige en, als het ware kreupele 

gedaante, en vooral uithoofde van de zoo eigenaardig 

binnenwaarts gekromde achterhanden, veel meer tot 

het klimmen en vasthouden van dunne voorwerpen, 

dan tot het loopen of nederzitten op den platten 

De 

wijze waarop de Orang-oetan boomen bestijgt en in 

arond of op eene grooten boomtak geschikt. 
te} o c 

hunne kruinen rondklautert, gelijkt over het geheel, 

zoowel wat zijne bedaardheid en voorzigtigheid, als 

wat het gebruik zijner ledematen betreft, meer naar 

eene menschelijke handeling, dan naar die welke men 

gewoonlijk bij andere apen waarneemt. Terwijl hij 

met zijne lange voorarmen groote stammen omvat, 

to 



of naar hoogere takken grijpt, en het ligchaam 

vervolgens 

daarbij tot ondersteuning en vasthouding. 

rust hij een geruimen tijd enkel op deze laatsten, 

ophaalt, dienen hem de achterhanden 

Somtijds 

hetgeen voorzeker eene sterke spierkracht van die 

deelen doet. 

beide achterhanden schijnt de Orang-oetan slechts zeer 

moeijelijk te kunnen klauteren; de verlamming van 

kennen Zonder het vrije gebruik van 

een achterbeen, hetzij door een schot of anderzins te 

weeg gebragt, belemmert hem althans bij die verrigting 

veel meer dan zulks bij andere apen het geval is. 

Beter verduurt hij nog het gemis van een voorarm, 

in welk opzigt de Orang-oetan alzoo aanmerkelijk van 

de langarm-apen verschilt, bij wier beweging de 

achter-ledematen slechts eene zeer ondergeschikte 

rol spelen, vermits zich deze dieren, zelfs wanneer 

zij vlugten, alleen met de voorhanden vastklampen 

en, aldus hangende, zich van tak tot tak en van boom 

tot boom voortslingeren. 

Deze wijze van klauteren is den Orang-oetan volstrekt 

vreemd, en hij bezit zelfs niet zooveel vaardigheid 

Onder 

het klimmen beweegt hij gewoonlijk beurtelings of 

om eenen kleinen sprong te durven wagen. 

eene voor- en eene achterhand of, na zich met de 

beide voorhanden behoorlijk vastgeklampt te hebben, 

verandert hij met de beide achterleden gelijktijdig 

van plaats. Bij het overgaan van den eenen boom 

op den anderen, zoekt hij steeds zoodanig eene plaats, 

alwaar de takken van beide boomen elkander aanraken. 

Zijne omzigtige bedaardheid, zelfs in de erootste hitte 

der vervolging, is verwonderlijk. Vooral vallen de 

zekerheid en het overleg, waarmede hij daarbij te 

werk gaat, ten sterkste in het oog. Langzaam en 

voorzigtig schuift hij alsdan over een grooten 

overhangenden tak henen, legt zich plat en zoo 

lang mogelijk uitgestrekt daarop neder, en beproeft 

door wippen en buigen niet alleen de sterkte van 

tracht tevens door de zwaarte van den tak, maar 

zijn ligchaam dien allengskens zoover neder te 

drukken, tot het voorste gedeelte eindelijk tegen den 

naaststaanden boom aanleunt, en hij alzoo, door 

middel van deze soort van brug, den voorgenomen 

of door den nood geboden overtogt veilig volbrengen 

kan. Uit dit een en ander blijkt genoegzaam, dat 

de Orang-oetan, eenmaal door den jager ontdekt en 

uit zijne schuilplaats verdreven, dezen door vlugheid 

en vaardigheid niet gemakkelijk kan ontsnappen. 

Wat hem echter aan behendigheid in het klimmen 

en springen ontbreekt, wordt hem door de list en 

het beleid, waarmede hij zich weet te verschuilen, 

eenigermate vergoed. In deze laatste eigenschap 

vindt hij dan ook het voornaamste redmiddel, om zich 

aan de vijandige vervolgingen van den mensch te 

onttrekken. 

Minder vlug nog, dan op de boomen, beweegt zich 

de Orang-oetan op den grond. 

hem steeds alle vier de ledematen ten dienste zijn, 

Zijn gang, waarbij 

is eenigzins waggelend en schijnt hem in het algemeen 

veel inspanning te kosten. De snelheid er van 

overtreft naauwelijks den gewonen tred vaneen mensch, 

en na eene korte poos wint de laatste hem weldra 

in spoed af. De onevenredige lengte der voorarmen 

die onder het loopen slechts weinig gebogen staan, 

verheffen het bovenlijf aanmerkelijk, zoodat het geheele 

ligchaam alsdan nagenoeg de houding verkrijgt van 

een zeer ouden man, die, gebukt onder den last der 

jaren, met een gekromden rug en een stok in de 

handen gaat. Bij den gang heeft overigens het 

ligchaam eene gewone, regt voorwaarts gerigte houding, 

niet gelijk bij de andere apen, welke meerendeels min 

of meer schuins loopen, uitgezonderd de langarm-apen, 

die zieh ook dienaangaande, even als in zoo menig 

opziet, van al hunne overige talrijke familiegenooten 

op eene merkwaardige wijze onderscheiden. Bij deze 

namelijk bestaat de gang in een waggelend springen, 

dat slechts van korten duur is, vermits zij daarbij 

alleen de achterste ledematen gebruiken, en het 

ligebaam bijkans geheel opgerigt houden. Hun eigenlijk 

verblijf is derhalve even als dat van den Orang-oetan 

op de boomen, want bij beiden is de bewerktuiging 

der handen geheel tot het klimmen ingeriet. 

De Orang-oetan is zelfs bij den gang op de aarde 

niet in staat om zijne achterhanden volkomen plat 

op den bodem neèr te zetten; hij houdt haar altijd 

eenigzins naar binnen gekeerd, zoodat hij nagenoeg 

op den buitenkant loopt, alleen het achterste gedeelte 

der palm raakt daarbij meer vlak den grond, terwijl 

de gekromde vingers gedeeltelijk met de bovenzijde 

van hun voorste lid op deaarde rusten, hetgeen met 

de twee buitenste vingers van iedere hand volkomen 

het geval is. De voorhanden zijn bij den gang ten 

opzigte van die van achteren, in eene tegenovergestelde 

rieting gedraaid, zoo namelijk, dat, in stede van 

de buitenzijde, de binnenkant er van hoofdzakelijk 

tot steunpunt gebezigd wordt. De vingers van deze 

zijn alsdan insgelijks zoodanig naar buiten gebogen, 

dat hunne voorste leden, voornamelijk die van de 

twee binnenste vingers, met de bovenzijde op den 

grond steunen, terwijl de vrij en regt staande duim 

met zijne punt van onderen tot tegenstand dient. — 

De voorstelling van eene regtstaande houding, waarbij 

het dier enkel op de twee achterledematen zoude 

loopen, gelijk sommige schrijvers geneigd zijn van 

den Orang-oetan aan te nemen, is geheel en al onjuist. 

Alle op deze wijze, en gewoonlijk zelfs nog met eenen 

stok in de handen, afgebeelde dieren zijn even 

onnatuurlijk, alsde meening valsch is, dat de Orang-oetan 

zich met stokken, boomtakken en steenen tegen den 

mensch zoude verdedigen. 

De buitengewone ontwikkeling van de voorste 

ledematen des Orang-oetans is intusschen niet slechts 

van groot nut voor dit dier bij het bestijgen van 

zware boomstammen, maar vooral ook bij het 

Had de inzamelen van voedsel ten hooeste nuttig. 



Orang-oetan zulke ongemeen lange armen niet, hij 

zoude, uithoofde zijner aanmerkelijke ligchaamszwaarte, 

al die vruchten missen, welke aan eenigzins hooge, 

paar ranke struiken en heesters groeijen of zich aan 

de buitenste punten der groote boomkroonen bevinden. 

Thans echter is hij in staat, om zelfs van ver 

uitstekende dunne takken de vruchten af te plukken, 

zoo al miet onmiddellijk, dan toch door dusdanige 

takken aan hun zwak gedeelte om te buigen, naar 

zich toe te halen of van voren af te breken. 

Daar de Orang-oetan alleen, of althans grootendeels, 

zijn voedsel aan het plantenrijk ontleent en hoofdzakelijk 

van verschillende wilde vruchten leeft, zoo is hij nu 

en dan genoodzaakt, wanneer die vruchtsoorten, welke 

hij bij voorkeur gebruikt, in de door hem bewoond 

wordende streek zeldzamer beginnen te worden of 

geheel opraken, van standplaats te veranderen. 

Deze plaatsveranderingen geschieden min of meer 

geregeld, zijn natuurlijk naar het oord gerigt, alwaar 

sommige dier vruchten voorkomen, en hangen van 

den tijd harer 

Orang-oetan in de zuidelijke binnenlanden van Borneo, 

rijpheid af. Aldus verschijnt de 

op den regter oever der Doeson-rivier, waar hij op 

andere tijden niet te vinden is, jaarlijks in het begin 

der oost-moeson, of in de maanden April en Mei, 

bij het 

Pohondocatak-banjoe 

rijpen aldaar der vruchten van den 

der Doesonners of van den 

Pohon-tielap gelijk de Bejadoe-Dajakkers de Wicus 

infectona noemen, wier vruchten voor den Orang-oetan 

en de meeste Indische aapsoorten eene bijzonder 

aanlokkelijke spijs zijn. Ook houdt de Orang-oetan 

veel van de vruchten van den Pohon kampoeak der 

Bejadjoe-Dajakkers. — Hij meldt zich gewoonlijk door 

een diep brommend geluid aan, dat hij vooral des 

nachts van tijd tot tijd laat hooren. Zijn verblijf 

op eene plaats duurt intusschen nooit langer dan de 

voorraad der genoemde vruchten, bijaldien hij niet 

reeds vroeger verjaagd wordt. 

Behalve deze en meer andere vruchten, voornamelijk 

vijgen, bestaat het voedsel van den Orang-oetan in 

vruchtknoppen, bloesems en jonge bladeren van 

verschillende boomen, heesters en struiken. Een 

oud mannetje, dat onze jagers binnen den mond der 

rivier Sampiet schoten, had in de maag verscheidene 

vezelachtige reepen boombast, ter lengte van een 

tot twee voet, alsmede een aantal witte boonvormige 

zaden, die volgens den heer Korthals afkomstig zijn 

van Sandorieum indieum. De zaden waren geheel gaaf, 

zonder de minste teekenen van aangebeten te zijn, 

of eenig ander merk van een beginsel van vertering 

te vertoonen; zij worden dus waarschijnlijk zonder 

eenige verandering te ondergaan, weder uitgeworpen, 

tenzij het dier alleenlijk het sappige zoetzure vleesch 

verteert, waarvan ze omgeven zijn. Volgens het 

der Dajakkers gebruikt de Orang-oetan, 

in den vrijen staat, zelden eenig voedsel uit het 

zeggen 

dierenrijk en, voor zooveel wij zulks aan een pas 

uit de wildernis individu hebben 

kunnen toetsen, schijnt deze meening op eene juiste 

gebragt, groot 

ondervinding gegrond te zijn. Meermalen toch hebben 

wij dit dier zoowel levende kippen, als raauw en 

gekookt hoender-, eenden- en ander vleesch van 

gevleugeld gedierte in zijn hok voorgelegd, zonder dat 

hij echter iets van dit alles aanroerde of er in het 

minst naar taalde. Kwam hem een levend wezen zoo 

digt nabij, dat het hem hinderde, dan gooide hij 

het 

zich af‚ hetgeen vooral dikwerf met kleine kippen 

met een zijner voorhanden gramstorig van 

het geval was, wanneer deze soms de vrijheid namen 

te zitten. Of de Orang-oetan 

veelligt in zeer schrale tijden, door den nood gedrongen, 

van op hem gaan 

somwijlen insekten en hunne larven gebruikt; of hij 

misschien van vogeleijeren houdt en ook schaaldieren 

tot voedsel neemt; van dit een en ander hebben wij 

Van het 

beweren der Dajakkers, dat dit dier, in het wild, 

geene stellige bewijzen kunnen verkrijgen. 

bij het gebruik van voedsel, zekere kieschheid zou 

aan den dae leggen, welke een fijnen smaak schijnt 

te verraden, hebben wij ons genoegzaam kunnen 

overtuigen aan het oude mannetje, dat, toen wij het 

na meer dan verkregen, vier voet groot was en, 

eene maand levend in ons bezit te zijn geweest, ten 

gevolge der wonden, hem, bij het vangen, met 

vergiftigde pijlen, aan armen, beenen en langs den 

rug toegebraet, geheel uitgemagerd stierf. Het was 

een zeer wild dier, dat tot aan zijnen dood toe, 

bleef. _ Zijn 

blik, en verwilderde gelaatstrekken kenmerkten maar 

ongenaakbaar doordringende, donkere 

al te zeer het onhandelbare van zijn wezen. Vooral 

het lange, ruwe hoofdhaar en de zware, 

Bij 
dit alles voegde zich zijne ontzettende kracht, waarvan 

gaf hem 

roode baard onder de kin, een woest aanzien. 

hij soms, wanneer men hem met een stok wilde 

De 

geheele liechaamsbouw van den Orang-oetan draagt 

plagen, op eene hevige wijze gebruik maakte. 

trouwens de duidelijke kenmerken eener buitengewone 

krachtsontwikkeling: de sterkte van zijn gebeente, 

vooral de ongemeene breedte zijner schouders, 

tusschen welke de korte hals bijna verscholen list; 

de stevige spieren, voornamelijk van het bovenlijf: 

vereenigt zich om zijne krachten 

Ons 

en ten hoogste boosaardig. Kwam 

alles, in één woord, 

te 

daarenboven valsch 

vermeerderen. groot levend dier was 

men hem eeniezins nabij, dan rigtte het zich, onder 

een zwaar gebrom, langzaam op, staarde met bijna 

onbewegelijken blik naar het punt, waar het een 

aanval op wilde doen, schoof behoedzaam, met de 

eene voorhand, tot aan eene opening der sterke 

ijzerhouten stijlen van zijn hok, en greep vervolgens 

eensklaps en pijlsnel met zijn lange armen naar 

buiten, meestal naar het aangezigt der menschen. 

Evenveel bedachtzaam overleg als bij deze verraderlijke 

uitvallen, liet het dier ook bij andere gelegenheden 

blijken: wanneer het voedsel of drinken ontving, zich 



nederlegde, zijn ligchaam zuiverde, enz. Hij was 

over het algemeen vrij zindelijk, krabde zich op eene 

menschelijke wijze met de matig lange nagels zijner 

voorhanden, het krabben 

oplettendheid bezigtigd en, wanneer hun eenig vuil 

aankleefde, met blijkbare viesheid, aan de stijlen van 

het hok afgeveegd werden. 

en handelingen legde hij onbetwistbaar eene vrij 

hooge mate van verstand aan den dag en, ofschoon 

dit, G. Cuvier te regt aanmerkt, dikwerf 

te hoog geschat en te veel geroemd is geworden, 

zoo zoude toch de stelling, dat zij die van den hond 

niet verre overtreft, dien schranderen geleerde even 

die onder telkens met 

In al zijne manieren 

gelijk 

gewaagd en onzeker zijn voorgekomen, indien hij 

ons groot wild voorwerp slechts korten tijd had 

onder de oogen gehad. Op het wilde gelaat van dit 

dier lag zulk een diepe treurigheid en zulk een 

weemoedig gevoel uitgedrukt, dat het den opmerkzamen 

beschouwer insgelijks ernstig stemde en tot medelijden 

opwekte. _Zoolang 

gevangenschap geleefd heeft, genoot hij geen ander 

deze groote Orang-oetan in 

voedsel, dan alleen gekookte rijst, welke hij 

ongetwijfeld eerst door den dringendsten honger 

leerde eten. Al hetgeen hem van andere spijzen werd 

aangeboden, als: brood, vleesch, zelfs onderscheidene 

vruchten enz, nam hij wel uit nieuwsgierigheid aan, 

doch na diergelijke voorwerpen van nabij opmerkzaam 

onderzocht te hebben, wierp hij ze altijd onverschillig 

weder weg. De oplettendheid, waarmede hij alles 

besnuffelde, strekte zich zelfs over de rijst uit, die 

hem als dagelijksch voedsel werd toegediend. Hij 

kreeg die droog gekookt, gelijk de inlanders in 

Indië haar gewoon zijn te eten; doch altijd koud 

en, ten einde er niet te veel van in het hok verloren 

zoude gaan, tot kleine balletjes zamen gekneed. Met 

dezelfde rust en bedaardheid als in alles, nam hij 

ook zijn voedsel, waarbij anders de meeste apen zulk 

eene gulzige drift aan den dag leggen, dat zij hunne 

vraatzucht, zelfs wanneer zij geheel alleen zijn, niet 

eens kunnen bedwingen. 

Onze groote Orang-oetan daarentegen nam nooit 

meer dan één balletje rijst te gelijk in de handen 

en greep, voor dat dit verorberd was, nimmer naar 

een ander. Na het eerst van alle kanten bekeken 

en beroken te hebben, stak hij het in den mond, 

verdeelde het langzaam, hield de kleine beetjes een 

oogenblik tusschen de lippen en begon alsdan de 

korrels sterk te kaauwen. Zeer opmerkelijk is het 

vooral, dat dit dier volstrekt geene tuinvruchten 

aanroerde, maar die, na eenige besnuffeling, telkens 

ongeproefd weder van zich wierp. Bananen, manga’s, 

doekoe’s en ananassen waren daarvan zelfs nict 

uitgezonderd. Al deze fijnere en met zorg gekweekte 

vruchten schenen hem, evenmin als bataten en 

Evenzoo 

toonde hij grooten afkeer van wijn, thee, koffij en 

komkommers, in het minste te behagen. 

soortgelijke door kunst bereide dranken. Hij dronk, 

niet anders dan zuiver water, en dit deed hij zeer 

dikwerf en soms in groote hoeveelheid. Voor het 

was dit dier steeds treurig, 

phleematiek en lui van aard. Als men het ongestoord 

alleen liet, bleef het schier altijd liggen. 

te eten of te drinken zette het zich overeind, 

bleef korten tijd, met voorover hangenden kop, stil 

op zijne hurken en legde zich vervolgens weder neder, 

waarbij het de achterste ledematen steeds diet tegen 

overige ongemeen 

Alleen om 

het lijf optrok, en zich derhalve zeer in een kromp, 

terwijl het of de voorhanden onder hoofd 

plaatste, of de armen op de borst over elkander 

sloeg. Nooit beet het in de stijlen van zijn hok, of 

zijn 

beproefde het op de eene of andere wijze zich eenen 

uitweg te banen. Zelfs in den stok, waarmede hij 

soms geplaagd werd, beet hij niet, en liet ook nooit 

kwaadaardig zijne tanden zien, noch sperde hij 

dreigende den mond tegen iemand op. Zijne eenige 

verdedigingsmiddelen vond hij voornamelijk in zijne 

voorhanden. 

Vergelijkt men de boven medegedeelde waarnemingen 

nu, omtrent de zeden van een in het wild groot 

geworden Orang-oetan, met die der eenigen tijd in 

gevangenschap doorgebragt hebbende jongen dezer 

dieren, dan valt het verschil, dat tusschen beider 

leefwijze heerscht, weldra en zeer sterk in het oog, 

inzonderheid ten opzigte van hun voedsel, omtrent 

hetwelk de jonge dieren zich aan zulk eene groote 

verscheidenheid weten te gewennen, als naauwelijks 

van eene andere aapsoort te wachten zoude zijn. 

Behalve een aantal, in verschillende tijdschriften 

en _reisbeschrijvingen verstrooide berigten, omtrent 

de zeden van jonge Orang-oetans, welke langeren of 

korteren tijd in gevangenschap leefden, heeft Fr. 

Cuvier eene reeks van opmerkingen aangaande een 

tam voorwerp medegedeeld, hetwelk, door een officier 

der Fransche marine, den heer Decaen, levend naar 

Europa zijnde overgebragt, aldaar na korten tijd 

gestorven is. Onze waarnemingen op vijf jonge 

dieren van beide geslachten stemmen in de hoofdzaak 

met die aanteekeningen van Fr. Cuvier overeen. Het 

ontkennen, 

ten naastenbij 

is echter niet te dat, hoezeer ook al 

deze makke dieren dezelfde zeden 

bezaten, er nogtans bij ieder meer eigenaardigheden 

van het karakter vielen op te merken, dan bij 

de meeste apen. 

zachter van aard dan het andere, sommigen zijn zeer 

Het eene is veel volgzamer en 

vertrouwelijk en blijkbaar gevoelig voor lief kozingen, 

anderen toonen zich meer onverschillig, somwijlen 

zelfs stijfhoofdig en min of meer valsch. Terwijl 

twee onzer voorwerpen, een mannetje en een wijfje, 

die naar gissing 10 tot 14 maanden oud waren, zich 

reeds bevreesd toonden, wanneer men ze slechts 

eenigzins straf aanzag, was daarentegen een ander 

slechts 

middelen tot gehoorzaamheid te brengen, zoodat er 

weinig jonger mannetje door ernstiger 

ten minste met de zweep gedreigd, en somtijds zelfs wel 



eens eene gevoelige kastijding moest aangewend worden, 

waar hij zich alsdan met kracht tegen verdedigde, Deze 

laatste trachtte, als ware het, door kwaadaardigheid 

te erlangen, wat de andere alleen door een treurig 

gelaat, en de derde door een medelijden wekkend 

gekerm schenen te willen af bedelen. 

Op den platten grond liepen deze drie, even als 

nog twee andere kleine, makke voorwerpen, die wij 

bij Europeanen in Indië hebben gadegeslagen, op 

dezelfde wijze, als Fr. Cuvier den gang van dit dier 

uitvoerig beschreven heeft; een jong wijfje, in het 

bezit van een ambtenaar te Banjermassing, kroop 

echter veel meer, dan dat het liep, vermits het, in 

plaats van op de voorhanden te steunen, de ellebogen 

daartoe gebruikte, even als wel eens door kleine 

kinderen, wanneer zij nog niet behoorlijk kunnen 

loopen, gedaan 

geaardheid van 

bijzonderheden 

wordt. Op gelijke wijze als zich nu de 

iederen Orang-oetan door verschillende 

kenmerkt, even zoo kenmerkt zich 

ook gewoonlijk de physionomie van elk voorwerp door 

eenige eigenaardige trekken, die niet alleen evenzeer 

als bij den mensch de aandacht reeds op den eersten 

blik treffen, maar uit welke ook dikwerf de inborst 

van het dier zeer wel is af te leiden. 

Wanneer het bosch eenen 

vrouwelijken Orang-oetan met een jong ontmoeten, 

trachten zij de moeder met vergiftige pijlen te dooden 

de Dajakkers in 

en den zuigeling levend te vangen, dien zij alsdan 

met gekookte rijst, bananen en andere tuinvruchten 

opvoeden. Vooral zijn de jongen groote liefhebbers 

van het suikerriet, hetwelk zij kaauwen, en er het 

sap uit zuigen; ook zijn zij gretig op palm en 

teboe-suiker en drinken zeer gaarne suikerwater. 

Gelijk wij reeds vroeger uit eigene waarneming 

hebben aangetoond, gewennen zij zich zeer spoedig 

aan bijna alle soorten van eetbare plantaardige 

zelfstandigheden, ja worden zelfs weldra liefhebbers 

van gekookt en gebraden vleesch, zoodat hunne 

opkweeking, wat de voeding aanbelangt, geenszins 

moeijelijk is, Echter schijnt de vaardigheid waarmede 

zij tot zulk 

voor 

eenen epikurischen leefregel overgaan, 

hunne gezondheid schadelijk te zijn en hun 

leven te verkorten. Niets echter ondermijnt hunne 

gezondheid sterker en schielijker dan eene gure 

weersgesteldheid, daar zij voor eene plotselinge 

verandering van het klimaat ten hoogste gevoelig zijn. 

Daarom verdragen zij de zeereizen, zelfs binnen de 

keerkringen, zeer slecht: en hoe moeielijk zij onder 

hoogere breedten in het leven te houden zijn, is 

genoegzaam bekend. — Oude Orang-oetans worden 

door de inboorlingen op Borneo niet levend gevangen, 

althans nooit mannetjes. Op zulke groote voorwerpen 

zenden zij eerst zoo lang vergiftigde pijltjes uit 

hunne blaasroeren af‚ tot het dier, door de werking 

van het gif, min of meer krampachtig verstijfd, uit 

de boomen nederstort, waarna het met pieksteken 

verder wordt afgemaakt. Sommige inlanders geven 
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voor, dat hun een middel bekend is, waarmede het 

dier, uit dien staat van zenuwaandoening en 

verdoovine, weder genezen kan worden, bijaldien 

namelijk het gif niet al te sterk was en te hevig 

op hem had ingewerkt, en het tegengif tijdig genoeg 

werd toegediend. De bovenbedoelde Orang-oetan van 

vier voet grootte, dien wij te Bamjermassing van 

eenen Maleijer kochten, zoude op deze wijze gevangen 

geworden zijn. Te oordeelen echter naar hetgeen 

ons omtrent de werking van de twee soorten Indische 

pijlgiften, het Oepas antjar en Oepas tjeute, bekend 

is, schijnt het allezins twijfelachtig, of dat zoogenaamde 

tegengif wel die kracht bezit, welke door de inlanders 

er Immers deze beide 

vergiften zijn, blijkens veelvuldig genomen proeven, voor 

aa wordt toegeschreven. 

het dierlijk higechaam volstrekt doodelijk, wanneer zij 

door het bloed opgenomen en in omloop gebragt zijn. 

Deze daadzaak, gepaard met de ondervinding, die 

wij omtrent het karakter en de denkwijze der 

inboorlingen verkregen hebben, leidt ons tot de 

gedachte, dat die hooggeprezene werking van het 

zoogenaamde tegengif, of alleen als een bedriegelijk 

voorwendsel van geheime kunst, of als op bijgeloof 

berustende, te beschouwen is. Het belang der zaak 

noopte ons, alles aan te wenden, ten einde eenige 

nadere berigten en ophelderingen omtrent haar te 

erlangen, hetwelk ons echter niet is mogen gelukken. 

De zucht tot het geheimzinnige, welke men bij alle 

Indische eilanders vindt, verijdelde onze nasporingen 

en buitendien, in dit geval, nog door het eigenbelang 

versterkt, vermits de Maleijers de groote voorwerpen 

steeds vrij voordeelig aan Europesche ambtenaren, 

kooplieden of gezagvoerders van schepen kunnen 

kwijt raken. Voor den boven bedoelden Orang-oetan, 

dien zij pas gevangen hadden en in een zwaar, uit dikke 

boomtakken vervaardigd hok bewaarden, vroegen zij 

aanvankelijk 70 realen (140 gulden), maar na eenig 

onderhandelen gaven zij. hem ons voor 40 realen. 

Eenige maanden vroeger hadden zij een dergelijk 

voorwerp voor 60 realen verkocht. Door deze goede 

uitkomsten aangemoedigd, schenen zij het voornemen 

te hebben 

groote Orang-oetans, verder te beproeven, en het 

is vooral om geene mededinging op te wekken, dat 

om hun geluk, in het vangen van 

zij, op eene slimme wijze, van het moeijelijke en 

kunstmatige dier vangst hoog opgeven, en zich met de 

meeste geheimzinnigheid uitlaten over het Obat of 

geneesmiddel, dat volgens hen tot het welslagen er 

van volstrekt noodzakelijk is. Het tegengif zoude 

uit velerlei wortelen en kruiden bestaan, die, na 

eerst fijn gesneden en gedroogd te zijn, tot poeder 

gestampt worden. Zij erkenden intusschen zelve, 

dat hun middel geenszins onfeilbaar was, ja, dat 

zij reeds wel tevreden waren, wanneer zij van de 

het 

Deze verklaring bewijst 

drie of vier Orang-oetans er slechts een in 

leven konden behouden. 

genoegzaam de ontoereikendheid van hun zoogenaamd 
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tegengif, en wij meenen het er voor te mogen houden, 

dat die weinige in het leven gebleven voorwerpen, 

ook zonder eenige behandeling hoegenaamd, niet 

gestorven zouden zijn, of omdat zij misschien 

gewond werden, of wel doordien het vergif 
dadelijk 

te ligt 

te zwak 
gedrongen was om een dadelijken dood ten gevolge te 

In zulke gevallen schijnt het gif eene 

en in te geringe hoeveelheid in het ligchaam 

hebben. 

langzame kwijning in het geheele gestel te weeg te 

brengen, waardoor het allengskens ondermijnd wordt 

en het dier eindelijk sterft. Ons ten minste is slechts 

een enkel voorbeeld bekend geworden, dat een op 

deze wijze gevangen Orang-oetan (het waseen wijfje) 

na verloop van een jaar nog leefde en frisch en 

gezond scheen te zijn; alle andere, door middel van 

vergiftigde pijlen verkregene voorwerpen hielden het 

meestal slechts weinige dagen, zeldzaam eenige weken 

of maanden uit. 

Sommige Dajakkerstammen zijn groote liefhebbers 

van het vleesch des Orang-oetans en maken derhalve 

ook veel jagt op hem. Deze vervolgingen hebben 

hem lanezamerhand uit die streken verdreven, waar 

de rivieroevers eenigzins sterk bevolkt zijn. Daar 

moet men hem thans diep in het bosch gaan opzoeken, 

hoewel hij aan een verblijf in de eenzame wildernissen 

langs den kant van het water verre de voorkeur 

geeft. De Dajakkers bezigen tot de jagt op den 

Orang-oetan, gelijk wij reeds hier voren hebben 

aangestipt, hunne kleine pijltjes, die zij, uit een 

houten blaasroer van vijf tot zes voet lengte op 25 

tot 30 schreden en soms op nog grooteren afstand, 

Zij 
hebben tot dat einde steeds een aanzienlijk getal pijltjes, 

vrij zeker en krachtig op hun doel afschieten. 

Damek geheeten, bij zich, welke in een bamboezen 

koker (Felep) steken, dien zij op de zijde, of van 

achteren met eenen haak in den lendengordel dragen. 

Het blaasroer (Siepet) dient daarenboven als piek, 

tot welk einde het van voren, op de zijde der opening, 

met een lancetvormige spies, van omtrent een voet 

lengte voorzien is. Het vergif, waarmede zij de punten 

der pijlen bestrijken, bestaat uit twee verschillende 

soorten, welke bij de Bejadjoe-Dajakkers bekend zijn 

onder de benamingen van Siren en Ipoe, De laatste 

soort houden zij voor minder sterk dan de eerste, 

Beide worden op verschillende wijze toebereid. Het 

het 

zwaren boom verkregen, die, of de beruchte Pohon 

Siren wordt uit sap van een zeer hoogen en 

Oepas (Antiaris toxicaria) zelf is, of eene zeer naauw 

er _meè verwante soort. Het Ipoe daarentegen 

wordt uit den bast en de bladeren van eene eroote 

slineerplant vervaardigd, die op de zuidkust van Borneo 

niet zeldzaam schijnt te wezen, terwijl de Sirenboom 

alleen in sommige afgelesene binnenlandsche streken 

zonde te vinden zijn. Of deze slingerplant al dan 

niet _ soortlijk onderscheiden is van den, door 

Leschenault beschreven Strychnus tieute, kunnen wij 

niet beslissen. Het daaruit bereide pijlgif wordt in 

het zuidelijk gedeelte van Borneo door de inboorlingen 

het meest gebruikt, zoowel tot de jagt als tot den 

oorlog. De Banjerezen noemen deze gifsoort meer 

bepaaldelijk Ratoes, ofschoon zij onder dezen naam 

ook dikwerf plantengif in het algemeen verstaan. 

Naarmate het bereide gif sterk is, en een Orang-oetan 

op deze of gene plaats zijns ligchaams min of meer 

diep met de pijlen gewond wordt, bieden zijne krachten 

korteren of langeren tijd aan de werking van het gif 

tegenstand, waarbij het natuurlijk zeer op den ouderdom 

van het dier, op zijn gestel, geslacht enz. aankomt. 

Bijaldien de pijlen gelukkig en met genoegzame kracht 

getroffen hebben, zoodat zij eenigzins diep in het vleesch 

zijn doorgedrongen, zoude een groote Orang-oetan 

half uur de hevigste 

stuiptrekkingen overvallen worden en, wanneer hij 

soms binnen een door 

zich niet tusschen eene vork van zware takken lest, 

uit de hoogte nederstorten. Dan, het gebeurt ook 

somwijlen, dat een, zelfs met vele pijlen geraakt dier nog 

een geheelen dag door de boomen blijft klauteren, 

de _ kramppijnen zich 

hevigheid verheffen om het eenen langzamen dood 

alvorens met genoegzame 

te berokkenen. Zoodra gevoelt zich een Orang-oetan, 

hetzij door een pijl, door hagel of door eenen kogel, 

niet gewond, of dadelijk, bijaldien de levensverrigtingen 

niet te zwaar zijn gestoord geworden, neemt het dier 

zijne toevlugt naar het hoogste punt van den boom, 

waar het zich op bevindt, of bijaldien die niet 

bijzonder hoog is en er een grootere in de nabijheid 

staat, tracht het diens top zoo spoedig mogelijk te 

bereiken. Onder het klimmen laat hij nu en dan 

zijn zonderling geschreeuw hooren, hetwelk aan vankelijk 

uit eenige fijne en hooge toonen bestaat, maar vervolgens 

in een diep en zwaar gebrul, niet ongelijk aan dat 

van een panter, eindigt. Nooit echter grijnst de 

Orang-oetan den mensch aan, die hem vervolgt, 

of toont hem, met geopenden muil, het krachtig 

gebit, gelijk de oude bavianen, magots en sommige 

andere apen bij dergelijke gelegenheden gewoon zijn, 

waarschijnlijk met het oogmerk om door zoodanige, 

in eenen hoogen graad moed en toorn uitdrukkende 

De 

Orang-oetan tracht, naar het schijnt, dit op eene 

bedreiging, hunnen vijand vrees aan te jagen. 

andere wijze te bereiken, en wel op eene, die wegens 

hare vertooning in staat zoude zijn, om den metde 

gewoonte van dit dier niet bekenden jager eenigzins 

te 

vervolgd 

verontrusten. De oude Orang-oetans namelijk, 

het klauteren 

gedurig takken af, menigwerf ter dikte van een mans 

wordende, breken onder 

arm; doch wel verre van ze met beleid hunnen 

vervolger toe te smijten, gelijk men wel in sommige, 

zoo oude als nieuwe werken vindt aangeteekend, 

laten zij, ondanks de woede en onstuimige kracht, 

met welke zij die afbreken, de stukken eenvoudig 

ter aarde vallen, zonder eene poging te doen 

om hunnen vijand er meê te bezeeren. Deze 

bijzonderheid werd ons niet alleen door alle Dajakkers, 
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die wij nopens deze eigenaardige gewoonte van den 

Orang-oetan ondervraagd hebben, 

onze Sundanesche jagers, van welke de een zeven | 

maar ook door 

| 
| 

en een ander drie voorwerpen van dit dier gedood 

had, ten stelligste verzekerd. 

De laatsten beweerden eenparig, dat men bij 

zoodanige gelegenheid volstrekt niets te vreezen 

had, als men slechts zorg droeg van zich niet vlak 

onder het onrustig rondkruipend dier te plaatsen. | 

Deze vertooning van kwaadheid en kracht moet | 

intusschen somwijlen de geheele verwoesting van 

een boomkruin ten gevolge hebben, bijaldien aan 

een volwassen mannetje van den Orang-oetan, door 

middel van pijlen of eenig vuurwapen, zoodanige 

wonden smart veroorzakende worden toegebraet, 

welke niet doodelijk zijn, of eenen zeer langzamen 

dood te weeg brengen. Wanneer de scherp gepunte 

pijltjes eenigzins diep in het vleesch doordringen, 

breken zij, door de bewegingen van het dier, veelal 

van voren af, zoodat alleen de vergiftiede spitsen er 

van in het ligchaam blijven steken. Oude voorwerpen 

zouden ook wel eens de pijlen onverwijld zelven | 

weder uittrekken, inzonderheid wanneer de ledematen 

of het voorlijf er door getroffen werden. Zoodra 

echter een Orang-oetan op deze wijze gedood is, 

haasten zich de inlanders om alle pijlwonden uit te 

snijden, waarbij zij gewoonlijk vrij wild te werk 

gaan, en het overige vleesch met de meeste gerustheid 

nuttigen. Gemeenlijk beginnen zij met het dier te 

villen, snijden het daarna in stukken en halen er | 

vervolgens het vet af‚ aan hetwelk zij tot bereiding | 

hunner spijzen vooral veel waarde hechten. Het 

vleesch gebruiken zij zoowel versch, na het op het 

vuur geroosterd te hebben, als bij wijze van Dinding 

(in gedroogden staat). Van het vel maken zij somtijds 

buisjes zonder mouwen, en mutsen van verschillenden 

vorm, welke kleedingstukken zij voornamelijk op 

strooptogten, of ook wel, bij gelegenheid van vrolijke 

feesten, tot vermomming gebruiken, ten einde zich 

een wild en woest aanzien te geven. De volwassen 

Orang-oetans zijn meestal ongemeen dik en vet. Oude 

mannetjes zouden soms zooveel wegen, dat drie tot 

vier man er eene vracht aan hebben. Het vleesch 

dezer dieren is wit en zacht, heeft echter, even als | 

dat van alle apen, een eenigzins zoetachtigen reuk 

en smaak, die voor Europeanen en inlanders, welke | 

daar niet gewoon aan zijn, ten hoogste walgelijk en | 

onaangenaam. is, | 

Op Borneo heeft de Orang-oetan, voornamelijk op 

gevorderden leeftijd, behalve den mensch, naauwelijks 

eenen vijand. De Luiaard, als de grootste kattensoort, 

welke op dit eiland voorkomt, zal zich waarschijnlijk 

niet ligt aan een ouden Orang-oetan wagen, evenmin 

als hem de Maleische beer (Ursus Malayanus), die 

buitendien een minder bloeddorstig roofdier is, en 

slechts in den uitersten nood menschen en groote 

zoogdieren aanvalt, gevaarlijk kan zijn. Minder veilig 

is de Orang-oetan op Sumatra voor den Koningstijger, 

tegen wiens gevaarlijke moordzucht hij alleen door 

zijn aanhoudend verblijf op de boomen, en door diens 

onbekwaamheid om eenigzins regtstaande stammen 

te beklimmen, eenigermate gewaarborgd wordt. 

De zintuigen van den Orang-oetan schijnen, met 

uitzondering van het gehoor, niet bijzonder scherp. 

Alhoewel zijn licht bruin oog levendig en vol 

uitdrukking is, schijnt hij toeh eenigzins bijziende 

te zijn. Wij meenen zulks te mogen afleiden 

uit hetgeen wij, zoowel bij jonge dieren als vooral 

ook bij de boven vermelde groote voorwerpen 

hebben waargenomen. Wanneer men aan dezen 

eene tuinvrucht vertoonde, gaf hij onverwijld door 

gebaren en blikken zijn verlangen te kennen, om die 

vrucht te bekomen, hoogst waarschijnlijk in de 

verbeelding, dat zij van deze of gene hem bekende 

en geliefde soort zoude zijn; zoodra hij echter de 

vrucht ontvangen en van alle kanten naauwkeurig 

bekeken en besnuffeld had, wierp hij haar onverschillig 

van zich weg, zonder er verder meer naar om te 

zien. Toonde men hem een oogenblik daarna eene 

tweede vrucht van dezelfde soort, dan trachtte hij 

dat voorwerp, hetwelk hem op den geringen afstand 

van slechts vier tot zes schreden, niet volkomen 

duidelijk scheen te zijn, evenzeer magtig te worden, 

doch met geen ander gevolg dan de eerste reis. De 

gewoonte van den ouden Orang-oetan, om alles wat 

hij in handen krijgt, met groote oplettendheid te 

beschouwen en niet alleen, even als bij bijziende 

menschen, ieder voorwerp zeer digt onder het oog te 

houden, maar tevens met opmerkzaamheid te beruiken, 

is evenzeer aan de jonge voorwerpen geheel eigen. Bij 

deze laatste handeling is het ons voorgekomen, dat 

het reukorgaan van den Orang-oetan wel tot eene 

fijne onderscheiding geëigend, doeh daarom juist niet 

bijzonder scherp is: vermits hij steeds alle voorwerpen 

vlak tegen de neus-openingen aan houdt. 

Naar hetgeen wij omtrent het tastvermogen der 

handen bij den Orang-oetan hebben opgemerkt, 

schijnt het ons toe, dat hij minder fijn gevoel in de 

vingers bezit, dan sommige andere apen. Zijne groote 

vleezige lippen, vooral de zoo rekbare onderlip, kunnen 

daarentegen als zijne voornaamste tastwerktuigen 

worden aangemerkt. Met de binnenzijde der lippen 

en inzonderheid met de onderlip, welke hij tot dat 

einde eenigzins buitenwaarts buiet, onderzoekt de 

Orang-oetan niet slechts zijne spijzen, maar hij betast 

houtwerk en de kleederen ook steenen, 

der menschen en alle andere dingen, die zijne 

daarmeè 

nieuwsgierigheid gaande maken. Spijzen, die hem 

eenigzins vreemd voorkomen, neemt hij gewoonlijk 

tusschen de lippen en de tanden, ze eenige malen 

langs het gebit heen en weder schuivende, alvorens 

er iets van in den mond te brengen. De onderlip 

speelt daarenboven eene belangrijke rol bij het 

nuttigen van vloeistoffen. Terwijl de langarm-apen 



met open mond de regendroppels opvangen, of 

met hunne vallende kromme handen, die zij in het 

water dompelen en vervolgens boven den opwaarts 

gerieten mond ledigen, hunnen dorst lesschen, bezigt 

de Orang-oetan tot datzelfde doel alleenlijk zijne 

lippen. Heeft hij dorst en begint het toevallig te 

regenen, dan steekt hij zijne onderlip, in de gedaante 

van eenen erooten lepel, eenige duimen ver vooruit, 

en ontvangt aldus zooveel regenwater op, als hem 

nut is. Van deze eigenaardige kunstgreep, om de 

onderlip, als ware het, tot eene soort van waternapje 

aan te wenden, bediende zich ons groot, wild voorwerp 

telkens, als het dorst had, en men eenig water van 

boven op hem liet nederdruipen; doch, vulde men 

de halve kokosschaal, welke zich als drinkvat in zijn 

hok bevond, met water, dan nam het dier die schaal, 

met eene waarlijk menschelijke vaardigheid, met 

eene zijner voorhanden op, en goot het vocht in 

de lepelvormig verlengde onderlip, van waar het 

vervolgens in den mond geslurpt werd. Op eene 

andere wijze dronken onze jonge Orang-oetans, wanneer 

men hun in eenen schotel of kom water voortzette. 

Zij trokken alsdan de lippen meestal puntig, als eenen 

trechter, te zamen, braeten haar even onder de 

oppervlakte van het vocht, en zogen het door de 

ronde opening op. Intusschen namen zij ook, bijaldien 

de omstandigheden deze wijze van hunnen dorst te 

niet toelieten, lesschen somwijlen daartoe hunne 

handen te baat. Wanneer men namelijk, voor de 

traliën der hokken, waarin zij opgesloten waren, 

een kommetje of glas met suikerwater plaatste, 
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dan staken zij de armen tusschen de stijlen door, 

dompelden, even als de katten gewoon zijn, hunne 

handen in het vocht, lekten die met de lippen 

af, en herhaalden dit zoo dikwerf, tot het geheel 

ledig was. 

Onder alle zintuigen echter bezit ongetwijfeld het 

gehoor van den Orang-oetan de meeste volkomenheid, 

en hierin schijnt het voornaamste middel te bestaan, 

waardoor hij zich het zekerst aan zijne vijanden 

onttrekken kan. De ongemeene scherpheid van zijn 

om het spreken van 

geritsel, dat door het 

betreden van het drooge rijs of der dorre bladeren 

op den grond wordt te weeg gebragt, op eenen 

gehoor stelt hem in staat, 

menschen, of ook het minste 

grooten afstand te vernemen. Zoodra wordt hij niet 

iets dergelijks gewaar, en dewijl voorzigtigheid en list 

zijne voornaamste veiligheids-middelen zijn, is hij 

altijd op zijne hoede, of hij tracht zieh dadelijk achter 

groote takken of tusschen het digte loof van zeer 

hooge boomkruinen te verschuilen, alwaar hij zich 

stil houdt, tot het 

gevaar verdwenen is. Gaan de Dajakkers derhalve 

alsdan zoolang onbewegelijk 

op den Orang-oetan uit, dan sluipen zij in de grootste 

stilte door het bosch, of indien zij zulks te water 

ondernemen, hetwelk dikwerf geschiedt, daar dit dier 

zich gaarne in de nabijheid der rivieren ophoudt, 

dan varen zij met eene kleine kano digt langs den 

oever, maar roeijen met hunne ligte spadelvormige 

zoo zacht, dat de slagen pagaaijen naauwelijks 

hoorbaar zijn. 

De Orang-oetan. Stmia satyrus. 



DE LANGARM-APEN. 

HYLOBATES. 

De Langarm-apen, door de Franschen Gibbons 

genoemd, stemmen, door hunne lange armen en het 

volslagen gebrek van eenen staart, met de Orang-apen 

overeen; maar zij zijn veel kleiner, min of meer 

tenger, hun kop is naar evenredigheid veel kleiner, 

de snuit springt zeer weinig vooruit, hunne billen zijn 

en de tweede en derde van een ziteelt voorzien, 

vinger hunner achterpooten zijn meestal, gedeeltelijk, 

vlies vereenigd. Zij hebben evenmin door een 

wangzakken als de Orang-apen. Zij zijn zacht en 

vreesachtig van aard, hun geheel wezen brengt den 

mdruk van treurigheid te weeg, en zij verduren de 

gevangenschap zoo slecht, dat het kleine getal der 

voorwerpen, levend in Europa aangevoerd, weldra 

bezweek. Daar zij geene middelen hebben om zich 

tegen den mensch te verdedigen, nemen zij bij het 

minste gevaar de vlugt, en slingeren zich, met behulp 

van hunne lange armen, van tak tot tak en van boom 

tot boom. 

waggelende, met de armen op den grond gesteund of 

Op den grond loopen zij langzaam en 

ze vrij heen en weder slingerende. 

De Langarm-apen behooren in Oost-Indië thuis. Zij 

worden op het vasteland van Indië tot Cochin-Chiina 

en Malacca, en vervolgens op Java, Sumatra en Borneo 

aangetroffen. 

De erootste soort is de Stamang, Hylobates syndactiylus. 

Hij wijkt af in velerlei opzigt van al de overige 

Langarm-apen. Hij is aanmerkelijk grooter dan deze, 

veel steviger van maaksel, en heeft eene naakte keel; 

de vingers der achter-ledematen zijn door een groot 

vlies vereenigd, en het haar is geheel zwart. Hij 

bereikt, staande, tot drie voet hoogte. De naakte 

keelhuid kan opgezet worden, door een met het 

strottenhoofd in verbinding staanden luchtzak, waardoor 

het gebrul van dit dier buitengewoon versterkt wordt. 

Men hoort dit voornamelijk des avonds en des morgens 

in de bosschen weêrgalmen. De Siamang schijnt tot 

het eiland Sumatra beperkt te zijn. Hij is aldaar 

in de groote bosschen menigvuldig, en leeft gezellie, 

tot tamelijk talrijke familiën vereenigd. Volgens den 

heer G. Bennet vertoont de Siamang in gevangen 

staat zich als een verstandig, vrolijk en zeer bewegelijk 

dier, hetwelk vatbaar is voor eene sterke gehechtheid 

aan zekere personen. 

De overige door de schrij vers als soorten aangevoerde 

Langarm-apen vertoonen zoo veel overeenkomst, dat 

zij dikwijls slechts door de kleur der haren kunnen 

zelfs dit 

De gewone soort van het 

onderscheiden worden, en onderscheid 

houdt niet altijd stand. 

vasteland van Indië, Hylobates lar, is bruinachtig zwart, 

met witte handen en voeten, terwijl de wijfjes veelal 

eenkleurig geelachtig wit zijn. — De soort van 

Sumatra, Hylobates variegatus, biedt, naar de bijzondere 

voorwerpen, buitengewone verscheidenheden van kleur: 

sommigen zijn bruinzwart, en veelal met een witten 

krans om het gezigt of slechts eenen witten band 

boven de oogen; anderen zijn bruin, nog anderen 

geheel lichtbruin, en sommigen zelfs geheel geelachtig 

wit. De Langarm-aap van Java, Hylobates leuciscus, 

op Java »Wouwou’” genoemd, is grijsachtig van 

kleur met een zwart voorhoofd. Bij den Langarm-aap 

van Westelijk Borneo trekt deze kleur veelal meer 

in het bruine, terwijl die van Zuidelijk Borneo veelal 

buitengewoon donker en gedeeltelijk zwart van kleur is. 

De Langarm-aap van Zuidelijk Borneo. 

DE SLANK-APEN. COLOBUS,. 

De Slank-apen vormen een geheel op zich zelf 

staand geslacht. Ofschoon zij, vooral door hunnen 

langeren staart, in het algemeen aan de Makako’s 

doen denken, sluiten zij zich, door hunnen weinig 

vooruitspringenden snuit en gemis van wangzakken, 

aan de Langarm-apen aan: zij wijken daarentegen van 

alle overige apen af‚ doordien zij bijna uitsluitend 

van boombladeren leven, weshalve, als gevole hiervan, 

hunne maag veel ruimer dan gewoonlijk en veelvuldig 

Is zelfs twee groote, ofschoon ineesnoerd is, en 

onvolmaakt gescheiden afdeelingen vertoont, wier 

binnenvlakten van groote cellen voorzien zijn: alles, 

als het ware, eene aanduiding van de maag der 

herkaauwende dieren. De Slank-apen hebben bovendien 

het eigenaardige, dat de duim hunner voorhanden, gelijk 

Amerikaansche te weten de bij sommige apen, 
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Slinger-apen, zeer kort is of zelfs geheel en al ontbreekt. | Colobus ferrugineus (ook 

Overigens zijn zij, behalve den grooten buik, slank 

van gestalte, hun kop is klein, en de staart lang en 

diet met haar bekleed. Zij dragen den staart steeds 

hangende, en dit lid dient bij het springen, als het 

ware, tot balanceerstok. Opmerkelijk is het eindelijk, 

dat hun laatste kies van vijf, in plaats van vier 

knobbels voorzien is. 

heete Afrika en 

in Oost-Indië van Ceylon tot Cochin-China en op de 

De Slank-apen worden in het 

groote Sunda-eilanden aangetroffen. 

Bij de Afrikaansche Slank-apen heeft de duim der 

voorhanden gewoonlijk de gedaante van een klein, 

somtijds onduidelijk, somtijds van een nagel voorzien 

stompje, en de snuit is eeniezins verlengd. Men kent zes 

soorten van Afrikaansche Slank-apen. De dbyssinische 

Slank-aap, Colobus guercza, ìs vooral gekenmerkt door 

de witte haren der zijden van den romp, die zoo 

lang zijn, dat zij bij het loopen tot op den grond 

hangen. De staart is bovendien, aan zijn einde, van 

een dikken en grooten, witten haark wast voorzien, en 

de wangen zooals ook de keel zijn wit, terwijl alle 

overige deelen eene zwarte kleur vertoonen. 

Eene andere soort, Oolobus polyeomus, (ook 

pleucomeros”, _ pursinus” of »bicolor” genoemd) 

vervangt de plaats van den Guereza op de Goudkust, 

en wijkt daarvan af doordien de lange haren van de 

zijden zwart, in plaats van wit, zijn. 

De Slank-aap van de Goudkust. 

Colobus polycomus. hi) 
hi 

De overige Afrikaansche soorten hebben geene 

verlengde haren aan de zijden en geen kwast aan 

het uiteinde van den staart. In Opper-Guinca heeft 

men eene geheel zwarte soort, Colobus satanas, die het 

voorkomen heeft der zwarte slinger-apen. Eene andere, 

Temminck, fuliginosus, 

Pennantii, 

heeft het haar 

rufo-fuliginus en rufo-niger genoemd); 

donker-roodbruin en 

zwart geteekend. — Bij Colobus verus, van de Goudkust, 

fraai heht- en 

ontbreekt de duim geheel en zijn haar is olijf kleurig. 

Colobus albigena, van Guinea, heeft daarentegen eenen 

grooten dum en lange haren op de voorarmen. 

De Indische Slank-apen worden afvezonderd onder 

den geslachtsnaam van SEMNOPITHECUS of Presbyter, 

Zij hebben allen eenen kleinen duim aan de voorste 

ledematen, hun snuit is kort, de gezigtshoek zeer 

stomp, en hun staart is steeds zonder kwast. 

Bij de meeste soorten zijn de haren van den 

bovenkop, en wel veelal tot eene regtop staande kuif, 

verlengd. Eene der beroemdste is de Hanamaan, 

Semnopithecus entellus, die van Nepaul over Bengalen 

en geheel Hindostan verspreid is. Deze aap is 

witachtig grijs van kleur, hetgeen op de pooten min 

of meer in zwart overgaat. Hij wordt door de 

Himdoe's voor zoo heilig gehouden, dat zij hunne 

velden en tuinen door hem laten verwoesten, zonder 

hem te verjagen, veel minder eenig leed te doen of te 

laten doen. Er wordt van dit dier reeds in de oude 

Indische Godenleer, en wel onder den naam van 

Hanamaan, gezegd, dat het een zoon van Pavana, of den 

wind, is. — Op het Himalajah-gebergte treft men 

eene soort, de Zungoer, Semnopilhecus schistaceus, aan, 

heeft 

maar veel grooter wordt en eenigzins gewijzigde 

vertoont, de 

die veel overeenkomst met den Hanamaan, 

kleuren vooral doordien kop bleek 

geelachtig en de overige bovendeelen leikleurig zijn. 

De Lungoer werd op het Himalajah-gebergte tot op 

eene hooete van 11,000 voet boven de oppervlakte 

der zee aangetroffen, en wel op de geheel met sneeuw 

bedekte sparreboomen rond springende en spelende. 

In Hindostan heeft men den Semropitheeus Johniù of 

„eueullatus”’, die, behalve den roestrooden kop, geheel 

zwart is. Met dezen verwant is de Slank-aap van Ceylon, 

Semnopitheeus latibarbatus, wiens wangharen eene soort 

van bakkebaard vormen, en die, naar de verschillende 

streken van voornoemd eiland, verschillende standvastige 

afwijkingen aanbiedt, die aanleiding gegeven hebben 

tot het opstellen van een gelijk getal soorten. — Op 

Sumatra treft men eene soort, Semzopitheeus melalophus, 

aan, die door haar op de onderdeelen geelachtig, op 

de bovendeelen roestkleurige haar en eene zwarte kuif 

gekenmerkt is. Zeer opmerkelijk is het, dat op 

hetzelfde eiland, en wel in de districten van Benkoelen 

en Indrapoera, een aap voorkomt, die de grootste 

heeft 

van de jeugd aan daarvan afwijkt, 

overeenkomst met den melalophus, maar 

standvastig en 

door veel lichtere en eenigzins anders gewijzigde 

kleuren en het gebrek eener zwarte kuif. Hij wordt 

thans met den bijnaam van S flavimanus bestempeld. 

Ofschoon hij met den melalophus niet op dezelfde 

plaatsen voorkomt, bezigen echter de inboorlingen 

één slechts naam, te weten dien van Simpai, om 



deze beide dieren aan te duiden. De donkere Simpai 

houdt zich in bosschen op, zoowel in de vlakke 

streken tot aan het zeestrand als op het gebergte, 

waar hij intusschen niet boven de 3000 voet hoogte 

Eijs is “zeer schijnt voort te komen. voorzietie, 

slim en buitengewoon behendig. Men treft hem 

meestal in kleine gezelschappen, tot twaalf bij 

elkaâr, aan. Over dag doorzwerft hij de bosschen, en 

ziet men hem alsdan in de toppen der boomen, die 

zijn geliefkoosd voedsel aanbieden. Tot rustplaats 

kiest hij bij voorkeur de hollingen van diepe valleijen, 

door welke beken stroomen. — Op Borneo heeft men 

eene geheel bruinroode soort, Semxnopitheeus rubicundus, 

met eene straalvormige kuif. — Bij eene andere 

soort van Borneo, Semuopitheeus frontatus, is de kuif 

zeer hoog en kamvormig en het voorhoofd van eene 

witte, kale plek voorzien. — De gewone soort van 

Java, de Sti, Semnopitheeus mitratus, is van boven 

grijsachtig, op de onderdeelen witachtig. — Bij de 

andere soort van Java, den Zoetong, Semnopilhecus 

maurus, iegen de verlengde haren van den bovenkop 

veelal onregelmatig door elkaar. Het haar van dezen 

aap is in de jeugd roestrood, welke kleur echter 

Men treft 

sommige oostelijke gedeelten van Java, b. v. in de 

in zwart verandert. daarentegen in 

Residentie Passaroean. geheele familiën aan, die het 
te) 

door roestrood haar behouden, en 

ook onderling paren; op zoodanige voorwerpen is de 

geheele leven 

Semnopitheeus pyrrhus van Horsfield geerond. 

De roode Loetong. 

Men had eigenlijk ook den Chinekaau, van Sumatra 

en Borneo. niet als soort van den Loetong moeten 
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afscheiden, vermits deze aap, die bij de natuurkundigen 

den naam van Semnopitheeus eristatus of precinosus 

draaet, volmaakt met den Loetone overeenstemt 

en slechts, en wel niet eens bestendig of in het oog 

vallend, afwijkt door de grijsachtige punten van een 

grooter of kleiner gedeelte zijner haren. 

De Aziatische Slank-apen zonder kuif wijken ook 

im sommige andere opzieten, vooral door hunnen 

af. 

Semnopilheeus nemaeus, afkomstig van Cochin-China, 

korteren staart, Eene dezer, de gekleede aap, 

is eene groote soort met fraaijere kleuren dan eenig 

andere: de haren van den romp zijn grijsachtig met 

zwarte ringen; de staart, keel, baard en voorarmen 

zijn wit; de dijen en vier handen zwart, de schenen 

en een halskraag bruinrood. — De Newsaap van 

Borneo onderscheidt zich van alle overige apen door 

zijnen buitengewoon grooten, vooruitstekenden en 

afgeplatten neus. Hij is geelachtig en roodbruin van 

kleur en bereikt, zonder den staart, eene lengte van 

drie voet. Men treft dezen zonderlingen aap op 

Borneo, op gelijke plaatsen als den Orang-oetan 

aan, en men wil ook, dat hij op Sumatra voorkomt. 

De Neusaap, Semnopithecus nasicus. 

De Slank-apen verduren de gevangenschap niet 

goed, en dit is misschien de reden, waarom men ze 

nagenoeg nooit in de Diergaarden levend aantreft. 

Zij zijn overigens ook stil en zwaarmoedig van aard. 

DE MAKAKO'S. CERCOPITHECUS. 

Het geslacht der Makako'’s is zeer talrijk aan 

soorten, en hiertoe behooren degenen, die menievuldie 

van Afrika en Java levend naar Europa aangevoerd 

en veelal met den in het geheet niet passenden naam 
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van meerkatten bestempeld worden. Zij hebben 

eenen langen staart, wangzakken, eenen volmaakt 

ontwikkelden duim aan de handen, en eene eenvoudige 

maag. Zij zijn onrustig van aard, leven meestal 

gezellig en zelfs tot groote troepen vereenigd, welke 

gewoonlijk door een oud mannetje aangevoerd worden, 

en kunnen de gevangenschap zeer goed verduren. 

Bij de meeste Afrikaansche soorten is de staart 

zeer lang, en de laatste kies slechts van vier knobbeltjes 

voorzien. De meest bekende onder deze zijn de Diana, 

Cercoplhecus diana, van het heete westelijk Afrika, en 

gekenmerkt door eenen puntigen witten baard aan 

de kin. — De Patas, Cercopitheeus ruber, die in vele 

streken der noorderhelft van Afrika te huis behoort, 

valt in het oog door de roestroode kleur zijner haren. — 

De Mora, Cercopitheeus mona, heeft eene witte vlek 

op de heupen; de Cercopitheeus petaurista is groenachtig 

met eenen witten neus; Cercopithecus wictitans zwart met 

eenen witten neus: zij komen allen van Seneesambië en 

Guinea. — De gemeenste soort dezer streken en die 

ook menigvuldig levend naar Europa overgevoerd 

wordt, is de groenachtige Cercopitheeus sabaeus. 

Bij eenige Afrikaansche en alle Oost-Indische soorten 

is de achterste kies der onderkaak van een vijfde 

knobbeltje voorzien, en de snuit is veel sterker 

vooruitstekend dan bij de overige soorten. Eene der 

Afrikaansche soorten is Cercopitheeus fuliginosus, met 

geheel roetzwart haar. — De Kroonaap, Cercopilheeus 

sinicus, met eene straalvormige haarkruin, komt van 

het 

soort, 

eene hiermede verwante 

De 

gemeenste soort onzer dierentuinen is de zoogenaamde 

vasteland van Indië; 

Cercopitheeus radiatus, van Ceylon. — 

Javaan, Cercopitheens eynomolgus, die zeer menigvuldia 

op Java is, ook op Sumatra, Borneo, Timor en de 

Philippijnsche eilanden voorkomt, maar, volgens deze 

streken, dikwijls eenige kleine wijzigingen in den toon 

der kleur vertoont, hetgeen de natuurkundigen 

bewogen heeft tot het opstellen van verscheidene 

soorten, en werden de voorwerpen van Sumatra met 

den bijnaam van »aureus”, die der Philippijnen met 

dien van »Philippensis” bestempeld. 

DE MAGOT'S. INNUUS. 

Men 

vereenigen, die in hare gestalte overeenstemmen met 

kan onder dezen geslachtsnaam de soorten 

de Makako’s, eenen vijfden knobbel aan de laatste kies 

der onderkaak hebben, wier staart echter kort is 

of geheel ontbreekt. Zij zijn bovendien steviger van 

maaksel dan de Makako’s. Zij worden op Borneo, 

Sumatra, Ceylon, op het vasteland van Indië, 

in Algerië en Marokko, tot in Zuidelijk Spanje 

aangetroffen. — De soort, die de drie laatstegenoemde 

streken bewoont, de Zanuus sylvanus (ook caudatus en 

pithecus genoemd), draagt meer in het bijzonder den 

naam van Magot, en is gekenmerkt door het volslagen 

gebrek aan eenen eigenlijken staart, die slechts door 

een _nagelvormig In 

Europa is zij thans tot de rots van Gibraltar beperkt, 

waar nog eenige paren, onder bescherming, leven. 

Op het vasteland van Achter-Indië heeft men eene 

huidlapje vervangen wordt. 

zwartbruine soort, Zeuuus maurus of parctoides”, wier 

staart slechts eenen duim lengte bereikt. — De 

Japansche soort, Zunuus speciosus, heeft den staart 

ongeveer twee duim lang en een roodachtig gezicht. 

Zunuus speciosus. De Japansche Magot. 

De Innuus 

»rhesus’”’, heeft eenen dikken staart, die een halven 

Rhesus van Bengalen, erythraeus of 

voet lengte bereikt. Bij den Zaponder-aap van Sumatra 

en Borneo, Zuuuus nemestrinus, is de staart even lang, 

maar dun. Hij behoort onder de soorten, die het 

meest _menigvuldig levend naar Europa vervoerd 

worden. 

DE BAVIANEN. PAPIO. 

Deze zijn, na de Orang-apen, de grootste en stevigste 

van alle apen. Zij zijn voornamelijk kennelijk, ten 

eerste, aan hunnen grooten, vooruitstekenden, min 

of meer vierkanten en ter weêrszijden van den neus 

veelal eezwollen snuit, dien de oude volken reeds met 

een hondensnuit vergeleken hebben, en ten tweede, 

aan hunnen staart, die korter is dan de romp en reet 

op staande of S Hun 

tandenstelsel stemt met dat der Magots overeen, 

vormig gedragen wordt. 

maar hunne tanden, voornamelijk de hoektanden, 

zijn veel grooter. 

De Bavianen zijn veelal schuwe en wilde dieren, 

die buitengewoon schielijk loopen, zich veel op den 

grond ophouden, en in Afrika, Hindostan, Celebes 

en de Philippijnsche eilanden aangetroffen worden. 

De grootste van alle soorten is de Mardril, Papio 

mormon, van Guinea. Zijn kop is zeer groot, de 

hoektanden zijn zeer lane, de staart doet zich voor 

als een opwaarts gerigt stompje, de kin is van een 

puntigen, gelen baard voorzien; de neus en het 



ziteelt zijn bij de ouden rood, en de geplooide 

aanzwellingen aan weèêrszijde van den snuit fraai 

blaauw. De kleur van het haar is olijf bruin, hetgeen 

echter op den buik in witachtig overgaat. De geheele 

“gestalte van den Mandril maakt eenen onaangenamen 

indruk, en deze wordt nog verhoogd door de woestheid, 

die vooral de oude voorwerpen toonen. Deze groote 

dieren houden zich op rotsen of boomen op, klauteren 

behendie, en bezoeken, gezellig, velden of andere 

plantsoenen, om de vruchten te plunderen. — In 

Senegambië heeft men eene eenigzins verschillende 

soort, den Dril, Papio leucophaeus. Zij heeft in elken 

leeftijd het gezigt en den neus zwart, de onderlip 

rood, en den kinbaard witachtig. — De Kaapsche 

Baviaan, Papio porearius, heeft eenen tamelijk langen, 

aan het einde van eene groote haarkwast voorzienen 

staart, een paarsachtig zwart gezigt en zwartachtig, 

in het grijs trekkend haar. Zoodanige apen, ofschoon 

in de kleurtoonen min of meer opmerkelijk afwijkend, 

worden ook in Guinea en Abyssinië aangetroffen, en 

voor eigene soorten gehouden, dragende eerstgenoemde 

den naam van Papio sphynx, laatstgenoemde dien van 

Papio toth. Die van Guinea valt voornamelijk in het 

oog door de olijfgroene tint zijner haren. De Kaapsche 

Baviaan is een voor den land- en tuinbouw zeer 

schadelijk dier. Hij onderneemt, somtijds tot troepen 

van honderd vereenigd, strooptogten, die door oude 

voorwerpen worden, en _ zich 

overvallen beveiligen door het uitzetten van wachten. 

De 

Mantel-aap, Papio hamadryas. Lijn staart is eveneens 

aangevoerd tegen 

meest beroemde der Afrikaansche soorten is de 

lang en van eene haarkwast voorzien; maar hij heeft 

een vleeschkleurig gezigt, en zijn grijsachtig haar is 

op het gezigt, de schouders en zijden zeer verlengd 
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en vormt, op het eerste gedeelte, eenen zeer grooten 

bakkebaard, op de laatste gedeelten eene soort van 

manen, die bij wijze van een mantel afwaarts hangen. 

Dit groote dier houdt zich op in rotsige streken, 

maar in de nabijheid van het water, en wordt in 

Abyssinië en Arabië aangetroffen. Het leeft gezellie, 

wordt dikwijls jong gevangen, en in Egypte tot het 

doen van allerlei kunsten afgerigt. De mantel-aap was 

reeds bij de oude Eeyptenaren bekend, en werd, 

gelijk vele andere, voor heilig gehouden dieren, op 

hunne gedenkteekens afgebeeld, terwijl men de 

mummiën van dezen aap in de eraven van dit oude 

volk vindt. Blijkbaar bootsten zij ook, gelijk dit thans 

nog sommige volkstammen van Abyssinië doen, de 

gestalte van dezen aap na, door zich het haar in de 

gedaante van groote vleugelparuiken op te maken. 

Bij de oude Egyptenaren droeg dit dier de namen 

van Toth of Och, terwijl het door de oude Grieken 

Kunokephalos genoemd werd, hetgeen »hondskop” 

beteekent. 

Bij de overige bavianen is de snuit kleiner, minder 

vierkant en de meus minder vooruitstekend. Eene 

dezer, de Gelada, Papio gelada, bewoont Abyssinië. 

Het is eene groote soort, met eenen tamelijk langen, 

in een groote haarkwast uitloopenden staart, bruin 

haar, en die zeer kennelijk is, doordien men op hare 

keel en borst twee naakte, hoekige, vleeschkleurige 

vlekken opmerkt. De gelada is zacht van aard. Hij 

houdt heesters 

begroeide streken van het hooge gebergte op, blaft 

zich op rotsachtige, met enkele 

als een hond, slaapt in rotsholen, en voedt zich 

voorvamelijk met de wortels en knollen van allerlei 

planten. 

In Hindostan, maar niet gelijk men opgeeft, op 

De Gelada. Papro gelada. 

Ceylon, heeft men eene kleinere soort, den Wanderoe, 

Papto sitenus, die zwart is met eenen langen, witachtig 

grijzen, het geheete gezigt insluitenden baard. De 

| 
| 

Men treft 

eindelijk op het eiland Celebes eenen geheel zwarten, 

staart is van een haarkwast voorzien. — 

of bruinachtig zwarten, gekuifden baviaan aan, wiens 
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staart slechts een duim lang is, en wiens snuit aan 

weêrszijde van den neus eene opmerkelijke aanzwelling 

vertoont. Opmerkelijk is het, dat bij sommige 

voorwerpen het ziteelt in tweeën verdeeld is, terwijl 

het zich bij anderen als eene eenvoudige schijf vertoont. 

Het is nog niet bewezen, dat deze aap, zoo als men 

wil, ook op de Philippijnen leeft. Daarentegen wordt 

hij ook op het eiland Batjan aangetroffen; maar men 

beweert algemeen, dat hij aldaar van Celebes ingevoerd 

en verwilderd is, hetgeen ook waarschijnlijk is, daar 

hij noch op het nabijliggende Halmahera, welks Fauna 

met die van Batjan overeenstemt, noch in eenige 

andere streek der Molukken voorkomt. 

DE AMERIKAANSCHE APEN. 

De apen der Nieuwe Wereld verwijderen zich in 

verscheidene opzigten van die der Oude Wereld. 

Ofschoon, gelijk bij deze, hunne achterpooten van 

eenen duim, die tegenover de andere teenen staat, 

voorzien zijn, ligt daarentegen de duim der voorpooten 

nagenoeg in één vlak met de overige vingers. Zij zijn 

derhalve niet vierhandig gelijk de overige apen, niet 

voorhandig gelijk de mensch, maar als het ware 

handvoetig. Zij zijn voornamelijk nog gekenmerkt 

doordien het tusschenschot hunner neusgaten zeer 

dik is en deze sterk zijwaarts gerigt zijn. Bovendien 

hebben zij smalle, gewelfde en langwerpige nagels; 

bij allen, met uitzondering der zijde-apen, zijn vier 

kiezen meer aanwezig, dus in het geheel 36 tanden, 

en niet 32, gelijk bij de apen der Oude Wereld en 

den mensch; hunne snijtanden zijn dikwijls sterk 

naar voren gerigt; hun staart is meestal lanes en dient 

bij velen als een werktuig tot het grijpen, hetzij dat 

hij eenvoudig naar binnen omgerold kan worden, 

hetgeen men eenen rolstaart noemt, hetzij dat hij 

aan zijne ondervlakte naakt is, hetgeen men eenen 

grijpstaart noemt. De Amerikaansche apen hebben 

is hun snuit 

nooit sterk vooruitstekend; zij bereiken geene zeer 

nooit wangzakken en nooit ziteelt; 

aanmerkelijke grootte, en velen zijn zelfs zeer klein. 

Zij houden zich in bosschen op, en worden slechts 

op het vasteland van Zuid-Amerika, tusschen de 

landengte van Panama en Paraguay, aangetroffen. De 

soorten dezer afdeeling zijn nog hoogst onvolledig 

bestudeerd, en nergens treft men eene verzameling 

aan, die eenigzins naauwkeurig licht over deze dieren 

kan verspreiden. Slechts wanneer er in elke afzonderlijke 

streek, in alle jaargetijden, volledige reeksen voorwerpen 

van elke soort zijn verzameld, deze bij elkaär blijven en 

door een met veel ondervinding en hoogere inzigten 

begaafd natuurkundige, vrij van alle te voren opgevatte 

begrippen, vergelijkend onderzocht worden, bestaat er 

eenig vooruitzigt op de kans, de soorten te kunnen 

bepalen, hetgeen thans, zelfs ook voor de weinige 

doorkneede natuurkundigen, in vele gevallen, onder 

de onmogelijkheden behoort. 

Men alle apen 

geslachten brengen. Het zijn de volgende: 

kan Amerikaansche onder zes 

DE BRUL-APEN. STENTOR. 

De Brul-apen, die bij de natuurkundigen ook den 

naam van Myeetes dragen, ofschoon bij de Slinger-apen 

in grootte dikwerf een weinig achterstaande, zijn 

daarentegen veel steviger van maaksel. Zij hebben 

eenen 

eenen grooten baard aan de kin; hunne onderkaak is 

zeer hoog en neemt tusschen zich een zeer groot 

blaasvormig middelstuk van het tongbeen op, hetgeen 

dient om het gebrul dezer dieren op eene buitengewone 

Velen overtreffen in grootte 

langen grijpstaart, eenen hoogen kop, met 

wijze te versterken. 

eene kat. 

De Brul-apen schijnen in Amerika in alle streken, 

door apen bewoond, voor te komen. Zij leven gezellig 

in bosschen, voornamelijk in de nabijheid van het 

water, Zij verlaten de boomen slechts zelden, slingeren 

zich, met behulp van hunnen staart, om een tak 

van den eenen boom tot den anderen, en voeden zich 

met de vruchten, knoppen of bladeren van boomen. 

Traag en treurig van aard, zitten zij, wanneer zij 

niet eten of brullen, veelal onbewegelijk naar één 

punt te staren, of te slapen, en nooit ziet men hen 

met elkaàr spelen of vrolijk in het rond springen. 

Zij zijn bovendien vreesachtig en schuw, ontwaren 

het gevaar op verre afstanden door middel hunner 

scherpe zintuigen, en verbergen zich in dit geval 

tusschen de takken en bladeren der boomen. Indien 

men ze niet oogenblikkelijk volmaakt doodt, houden 

zij zich, hunnen grijpstaart om een tak geslingerd, 

in de hoogte vast. Hunne jaet is, om al deze redenen, 

van groote moeijelijkheid vergezeld. Het wijfje werpt 

jaarlijks slechts één jong, en draagt het langen tijd 

met zich rond. Gelijk dit bij de andere apen ook het 

geval is, laten zij hun gebrul vooral ’s avonds en 

‘s morgens hooren. Zij schijnen de gevangenschap 

moeijelijk te verduren. 

Men neemt voornamelijk de volgende soorten als 

goed bepaald aan. 

De Brul-aap Stentor 

hoofdzakelijk gekenmerkt door de geel- of rosbruine 

van seniculus, Ss Guyana, 

kleur van zijn haar. Hij wordt in geheel Guyana 

tot aan den Orinoko en Rio negro aangetroffen. — 
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De Brul-aap van Brazilië, Slenlor ursinus, is min of 

meer donkerbruin van kleur. — Bij den Caraya, die 

mede in Brazilië en menigvuldig in Paraguay voorkomt, 

is het mannetje zwart, het wijfje stroogeel van kleur. 

Eene soort, de Wol-aap, Lagotrix cana, wijkt van de 

eigenlijke Brul-apen vooral af‚ doordien zij eenen 

kleinen kop zonder baard, en wolachtig, en niet gelijk 

deze, stug haar heeft. Dit haar is bij de eenen grijs, 

bij anderen bruinachtig, en men heeft hierop de 

onderscheiding van verschillende soorten gegrond. Dit 

dier bewoont de groote bosschen langs de oevers 

van de Amazonen-rivier. 

De Wot-aap. 

DE SLINGER-APEN. ATELES. 

Men noemt deze dieren Slinger-apen, omdat zij, 

van den eenen tak of boom tot den anderen willende 

komen, hunnen grijpstaart om een tak slaan, en na 

het ligchaam in eene slingerende beweging gebraet 

te hebben, loslaten, ten einde met een grooten sprong 

het bedoelde punt te bereiken. Zij hebben in hun 

maaksel veel overeenkomst met de brul-apen, maar 

zij zijn slanker en een weinig grooter; hun kop is 

en het niet 

trommelvormig opgezwollen, en de duim der voorhand 

kleiner zonder baard, tongbeen is 

ontbreekt geheel, of is slechts aanwezig in de gedaante 

van een klein stompje, hetwelk zelfs veelal van een 

nagel ontbloot is. 

De Slinger-apen zijn tot het heetste gedeelte van 

Zuid-Amerika beperkt. Zij worden, tot kleine troepen 

vereenigd, in groote bosschen aangetroffen, houden 

zich op boomen op, klauteren met groote behendigheid, 

en komen slechts op den grond, wanneer zij, om 

te drinken, het water niet kunnen bereiken nog 

met den staart aan een tak hangende. Gelijk de 

brul-apen, zijn zij schuw en treurig van aard. Zij 

voeden zich met vruchten en eten gaarne weeke 

insekten, vooral spinnen. 

Bij sommigen is het haar zeer lang en zwart, en 

zij zijn in Suriname onder den naam van boschduivel 

bekend. Men onderscheidt bij deze twee soorten: de 

eene, dleles paniscus, zonder eenig spoor van duim aan 

de voorhanden; de andere, Ateles pentadactylus, met 

een duimstompje zonder nagel. — Afeles marginatus, 

van Brazilië, heeft mede geen duim aan de voorhanden, 

Lagotrie cana. 

|_en eenen grijsachtigen krans van haren om het gezigt. 

Eenige soorten van Brazilië, aldaar Miriki of Mono 

genoemd, wijken af door haar wolachtie, min of meer 

grijsgeel haar. Eene dezer, Ateles Jypovanthus, heeft 

grijsachtig geel haar en een duimstompje met of 

zonder nagel; de tweede, dfeles arachnoides, bruinachtig 

geel haar en in het geheel geenen duim. 

DE ROL-APEN. CEBUS. 

Dit zijn de Amerikaansche apen met eenen 

zoogenaamden rolstaart, dat is te zeggen, eenen 

staart die, ofschoon van alle zijden met haar bekleed, 

naar binnen omgerold kan worden, en derhalve tot 

het vasthouden dient. Zij zijn steeds kleiner dan de 

brul- en slinger-apen; hun kop is afgerond; zij zijn 

vrolijk en levendig van aard, en hebben zeer bewegelijke 

gelaatstrekken. 

De Rol-apen komen menigvuldig in het geheele 

heete Zuid-Amerika voor. Men treft hen, tot grootere 

of kleinere troepen vereenigd, in bosschen aan, en zij 

verlaten de boomen slechts om te gaan drinken of 

om in de maïs- of andere velden te gaan plunderen. 

Zij eten overigens allerlei boomvruchten, honig, en 

halen zelfs jonge vogels uit de nesten. Zij hebben 

eene fluitende stem; wanneer zij echter vertoornd 

zijn, laten zij een gillend geschreeuw hooren. Zij 

verduren de gevangenschap goed. 

Ondanks alle studie, is men, door bovengenoemd 

gebrek aan toereikende bouwstoffen, nog niet eens 

zoo ver gekomen, de allergewoonste soorten behoorlijk 

te kunnen onderscheiden. 
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De meest bekende, die menigvuldig uit Suriname 

wordt, is de zoogenaamde 

Men 

Cebus 

robustus, den gewonen Rol-aap van Brazilië. — Cebus 

levend * aangevoerd 

Cebus 

daarvan, 

Capucijner-aap, capucinus of »apella”. 

onderscheidt onder den naam van 

Jiypoleueus is kennelijk aan zijn zwart, maar van de 

schouders naar voren grootendeels wit haar. 

DE SAIMIRI'S. CALLITHRIX. 

De Saimiri’s naderen in vele opzigten de Rol-apen; 

maar zij zijn kleiner en veel slanker; hun staart is 

veelal met langer haar bekleed, en zij rollen hem niet 

naar binnen; hun kep en de snuit zijn kleiner; zij 

hebben kleine hoektanden en de onderkaak is hoog, 

ten einde het dikke strottenhoofd op te nemen. Zij 

zijn zacht van aard en minder sterk van gestel dan 

de rol-apen. Hunne stem is schril. Zij houden zich 

bij paren of familiën in bosschen op, en voeden zich 

voornamelijk met vruchten en insekten. 

De meest bekende soorten zijn de volgende: 

De eene, Callithrie personata, heeft het haar grijsachtig 

geel en met bruin geschakeerd, behalve de handen 

en het voorhoofd, die zwart zijn. — Bij Callithrix 

melanochir ìs het haar lang en met zwarte en grijze 

ringen, op den rug echter rosachtie, op de vier 

handen zuiver zwart. — Eene zwarte soort, Callithrix 

torguata, heeft eenen witten halskraag en witte 

voorhanden. — In Bolivia heeft men de kleinere 

Callithrix donacophila, wier haar bruin en grijsachtig 

geel is. — Bij Callilhrirv cuprea, van Brazilië, zijn de 

haren bruinrood, maar die van den rug hebben 

zwarte en geelachtige ringen. — De gewoonste soort, 

die ook dikwerf van Suriname levend aangevoerd 

wordt, is het zoogenaamde Doodskop-aapje, Callitkria 

scuurea. 

Men heeft ook eenige soorten met zeer groote 

De meest 

bekende dezer is de Nacht-aap, Aotus trivirgatus ; hij 

oogen en eene nachtelijke levenswijze. 

Pithecta 

is bruinachtig grijs, van onderen geelachtig, en boven 

elk oog ontwaart men eene witte, met zwart gezoomde 

vlek. Deze aap maakt zich een leger in boomholen, 

waarin hij over dag slaapt, terwijl hij des nachts 

uitgaat om voedsel te zoeken. Men begrijpt hieruit, 

dat het moeijelijk is, dit dier meester te worden, 

en dat het in het algemeen onder de zeldzaamheden 

behoort. 

DE SAKIS. PITHECIA. 

De Saki's zijn voornamelijk gekenmerkt door het 

lange en ruwe haar, waarmede hun geheele ligchaam, 

met inbegrip van den staart, bekleed is. Deze kan 

evenmin omgerold worden als die der Saimiri’s. Hunne 

snijtanden zijn sterk naar voren gerigt. Zij naderen 

de rol-apen door hunne grootte en hun krachtig 

voorkomen. 

Bij de meesten is de staart langer dan het overige 

liechaam. Onder deze behooren de volgende soorten. 

Pithecia leucocephala, van Guyana, eene der gewoonste 

soorten, heeft de voorhelft van den kop met korte, 

witte haren bedekt, terwijl alle overige haren lang 

en tevens zwart zijn. — Pithecia inusta, van de 

Opper-Amazonen-rivier, heeft nagenoeg den geheelen 

kop naakt, en het lange zwarte haar vertoont grijsgele 

punten. — In Suriname treft men ook aan de Pithecia 

rufiventer, die op de bovendeelen grijsachtig zwart, op 

de onderdeelen vuil okergeel is. 

Bij Pithecia satanas is de staart niet langer dan het 

overige ligchaam. Deze soort heeft bruinrood haar, 

hetgeen op den kop straalvormig over het gezigt en 

de ooren hangt en om de wangen en kin eenen 

digten, gelijkvormigen baard vormt. — Aan deze soort 

sluit zich aan de Joden-aap, Pithecia Israëlita, die 

eveneens eenen grooten baard heeft; maar de haren 

van de kruin zijn korter en vormen op het voorhoofd 

twee bundels, en de staart is korter dan het overige 

ligchaam. 

Lsraëlita. 



Nog korter is de staart bij den Oeakari, Pithecia 

melanocephala, vermits hij in lengte slechts de helft 

van den romp evenaart. De baard reikt niet tot aan 

de kin; de lange kruinharen steken voor het voorhoofd 

uit, en de hoofdkleuren van het haar zijn zwart, bruin 

en grijsachtig geel. — Bij Pithecia ealva, van de 

Opper-Amazonen-rivier, met eenen even korten staart, 

is de kop bijna geheel kaal, en het haar is geel- of 

bruinachtig ros van kleur. 

DE ZIJ-APEN. JACHUS. 

De Zij-apen, ook Hapale genoemd, wijken van alle 

overige Amerikaansche apen af, doordien zij vier kiezen 

minder hebhen, en hierdoor met de apen der Oude 

Wereld en den mensch overeenstemmen. Zij hebben 

ongeveer de grootte van eekhoorntjes en zijn zeer 

fijn van maaksel. Hun overal behaarde staart is langer 

dan het overige ligehaam. Zij hebben eenen kleinen 

kop, korten snuit, groote ooren, naar voren gerigte 

snijtanden, en hunne nagels, behalve die van den 

duim der achterpooten, zijn smal en sterk gekromd. 

De Zij-apen zijn vrolijk van aard. Zij houden zich 

in bosschen op, waar zij, tot kleine troepen vereenigd, 

onder aanhoudend gefluit, van tot 

trekken. Zij springen in het rond op de wijze der 

boom boom 

eekhoorntjes, zitten echter zelden met het ligchaam 

opgerigt, vermits zij veelal met het lijf vlak tegen 

een horizontalen boomtak gedrukt liggen, en den 

staart naar beneden laten hangen. 

die aan die der vogels doet denken, laten zij gedurig 

Hunne lokstem, 

hooren. Zij zijn vreesachtig en zeer gevoelig voor 

koude, weshalve zij ook in de gevangenschap zeer 

gekoesterd moeten worden, en die veelal niet lang 

Hun 

insekten, en het wijfje brengt veelal telkens twee, 

verduren. voedsel bestaat in vruchten en 

somtijds drie jongen ter wereld. 

Dit geslacht is talrijker aan soorten dan die der 

overige Amerikaansche apen. 

Bij sommigen zijn de haren van den kop zeer lang. 

De meest bekende van deze is het Leeuw-aapje, Jachus 

rosalia, 200 genoemd omdat zijn lang roodgeel haar 

langs den hals en de schouders maanachtig af hangt. — 

Jachus chrysopygus ìs zwart met roodgele lenden en 

dijën. — Eene andere, fraaije soort is Jachus chrysomelas, 

die om het gezigt, op de rugzijde van den staart en op 

de armen vurig roodbruin, en voor het overige zwart is. 

haarkwast, 

Jachus chrysomelas. 

Bij Jachus oedipus vormt het haar van den bovenkop 

een dikken, regtopstaanden kwast. De hoofdkleuren van 

het haar zijn grijs en bruin. Deze zeldzame soort 

wordt in Columbië en Peru aangetroffen. 

Onder de soorten met tamelijk kort hoofdhaar en 

groote ooren behooren de volgende: Jachus rufimanus, 

zwart met roestroode handen; Jackus ursula, zwart 

met in het roodachtig bruin trekkende achterpooten; 

Jachus labiatus, zwartachtig, met witte haren aan de 

bovenlip; Jachus argenteus, geheel witachtig, met eenen 

zwarten staart. 

Nog andere soorten zijn gekenmerkt door een 

Haar 

staart is met zwarte en witte ringen versierd, en de 

waarmede haar oor voorzien is. 

hoektanden der onderkaak zijn, gelijk de snijtanden, 

naar voren gerigt. — Eene der meest bekende is de 

Sahoei, Jachus vulgaris. die zwart en grijs van kleur 

Is, eene witte vlek op het voorhoofd en twee witte 

haarkwasten, de een voor, de andere achter het oor 

heeft. — Jachus penicillatus onderscheidt zich van den 

Sahoei, doordien de kwast achter het oor ontbreekt 

en die voor het oor zwart is. — Dit is ook bij 

Jachus lencocephalus het geval, maar zijn voorhoofd 

en hals zijn geheel wit. — Jachus auritus heeft een 

aan de binnenzijde van het oor geplaatste, geelachtig 

witte haarkwast. 

DE MHALF-APEN. 
PROSIMIAE. 

De afdeeling der Half-apen behelst soorten die 

onderling veelvuldige verschillen aanbieden, en van 

welke sommige geheel en al als afwijkend moeten 

beschouwd worden. 

De meesten zijn, gelijk de apen der Oude Wereld, 

vierhandig. Zij hebben platte nagels, met uitzondering 

van den tweeden of den tweeden en derden nagel 

der achterpooten, die de gedaante hebben van eenen 



Hun gebit biedt, 

dieren, 
verlengden en scherpen klaauw. 

de hoofdvormen 

Er zijn gewoonlijk, gelijk 

eveneens, volgens dezer 

allerlei afwijkingen aan. 

bij de Amerikaansche apen, 24 kiezen aanwezig; de 

onderkaak zijn sterk naar voren snijtanden der 

onderkaak neemt geriet; maar de hoektand der 

meestal de gestalte aan der snijtanden, terwijl de 

eerste kies dezer kaak de gedaante van een hoektand 

vertoont. Het haar dezer dieren is zacht en min of 

meer wolachtig. De meesten hebben eenen langen 

staart. Sommigen evenaren in grootte eene zware 

kat, terwijl anderen nagenoeg zoo klein zijn als eene 

muis. De Half-apen worden in het heete Afrika, 

in Oost-Indië tot Celebes en de Philippijnsche eilanden, 

maar vooral op Madagascar aangetroffen, waar zij 

ten eenen male de plaats vervangen van alle overige 

apen. 

Men kan deze dieren onder de volgende geslachten 

brengen. 

DE STENOPS. STENOPS. 

Zij zijn ook onder den naam van Leris en 

Nyetieebus bekend. Zij overtreffen ons eekhoorntje 

zelden in grootte. Hun staart is kort, en ontbreekt 

somtijds geheel en al. Zij hebben groote, uitpuilende, 

naar voren gerigte oogen, kleine afgeronde ooren, 

eenen korten snuit, en den tweeden vinger der voorhand 

kort. Deze diertjes leiden eene nachtelijke levenswijze, 

en hunne bewegingen zijn langzaam, gelijk die der 

luipaarden. Zij worden op de Soenda-eilanden, Ceylon, 

het Indië de Goudkust 

aangetroffen, en leven op boomen, in welker holen 

vasteland van en aan 

zij den dag rustende doorbrengen. Zij voeden zich 

met vruchten, en verduren de gevangenschap tamelijk 

wel. 

De kleinste soort, Stezops gracilis, bewoont Ceylon. 

Zij is met grooter dan eene rat, zeer sterk van 

gestalte en staart ontbreekt 

geheel en al, de neus is een weinig uitstekend en 

rank van leden, de 

het haar heeft eene bruinachtig gele kleur. — Het 

vasteland van Indië, Sumatra en Borneo brengen 

eene grootere soort voort, Sterops tardigradus genoemd. 

Zij heeft een zeer kort staartje, en op de bovendeelen 

eene bruine streep, die, op den kop verdeeld, de 

oogen omzoomt, en hier eene witte, tusschen de 

oogen doorloopende streep insluit. — De Javaansche 

Stenops Kukang heeft uiterlijk zeer veel overeenkomst 

met deze soort. — De Afrikaansche soorten zijn 

gekenmerkt doordien de tweede vinger der voorhand 

Hiertoe 

behooren Sterops Calabarensis van Calabar, nagenoeg 

tot een stompje zonder nagel verkort is. 

zonder staart, en de Aposò, Stenops potto, van de 

Goudkust, wiens staart langer is dan gewoonlijk, 

dat is te zessen 

overtreft. 

in lengte den kop een weinig 
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De Aposò. Stenops potlo. 

DE GALAGO'S. GALAGO. 

De Galago’s, die tot het heete Afrika en Madagascar 

| beperkt zijn, naderen den Stenops door hunne groote, 

| naar voren gerigte oogen, hunnen korten snuit en 

| hun tandenstelsel, maar hunne achterpooten zijn veel 

staart is veel langer dan het overige langer; hun 

‚ ligchaam, en vooral naar de punt toe zeer ruig; 

| hunne ooren zijn veel grooter, en zij zijn levendig 

| van aard en vlug in hunne bewegingen. Zij houden 

| zich op boomen op, waar zij behendig klauteren, 

| slapen over dag in boomholen, waarin zij ook hunne 

| jongen in een nest van gras ter wereld brengen, en 

| gaan bij nachttijd uit, om hun voedsel op te zoeken, 

| hetgeen uit vruchten en insekten bestaat. 

De grootste soort, Galago erassicaudatus, is donker 

aschgraauw van kleur en nagenoeg zoo groot als een 

konijn. De aanmerkelijk kleinere Galago dlleni werd 

op het eiland Fernando Po, in de bogt van Guinea 

liegende, aangetroffen. — De gewone soort, Galago 

Senegalensis, van de grootte eener rat, met zeer groote 

ooren, en ascheraauw van kleur, met eene witachtige 

vlek op het voorhoofd, werd in Senevambië, Sennaar, 

Kordofan en Zuid-Afrika aangetroffen, maar, volgens 

deze verschillende hoofdstreken, in een even groot 

getal soorten gesplitst. 

Eenige kleinere soorten zijn ros van kleur, hare 

ooren zijn korter, en haar staart is minder ruig 

dan bij de voorgaande. Eene dezer, Galago pusillus, 

ook Pelit en Demidoffij genoemd, komt van het heete 

West-Afrika; eene andere soort met eenen puntigeren 

snuit en rossere haren, Galago Madagascariensis, van 

Madagascar. 

HET SPOOKDIERTJE. TARSIUS SPECTRUM. 

Dit merkwaardige diertje vervangt de plaats der 

Galago’s op Sumatra, Banka, Java, Borneo, Celebes 



nr 27 A 

met Saleyër, en de Philippijnsche eilanden. Het sluit 

het naaste aan Galago 

onderscheidt zich echter van alle Galago’s door de 

zich Senegalensis aan, 

volgende bijzonderheden. Zijn staart is slechts nabij 

de punt ruig, het is niet slechts de tweede, maar 

ook de derde vinger der achterpooten. die met eenen 

gekromden, scherpen nagel gewapend is; er zijn in 

de onderkaak slechts twee snijtanden aanwezig, en 

deze zijn, even min als de hoektanden dezer kaak, 

naar voren gerigt; de snuit is korter en de oogen 

zijn grooter. 

Het spookdiertje evenaart in grootte onze huisrat. 

Het 

bladeren, ligt dikwijls, gelijk de boomkikvorschen, op 

leeft in bosschen, verschuilt zich tusschen de 

de takken gedrukt, en maakt even groote sprongen 

als deze. Bij de imboorlingen van Sumatra bestaat 

het bijgeloof, dat het diertje in het begin zoo groot 

was als een leeuw, en dat aan hen of hunne familie 

een ongeluk zal overkomen, wanneer er zich een op 

een boom in de nabijheid van hunne rijstvelden 

vertoont. Cuming, die dit diertje in de bosschen der 

eilanden Mindanao en Bohol waarnam, zegt daarvan 

het volgende. Het wordt in deze streken Malmay 

genoemd. Het leeft onder de wortelen van boomen, 

voornamelijk bamboesstruiken; voedt zich hoofdzakelijk 

met hagedissen; eet regtop zittende, en het voedsel 

met de voorpooten vasthoudende; hikt water als de 

katten ; 

meest over dag; 

is zeer zindelijk; slaapt, het licht schuwende, | 

maakt sprongen van twee voet 

afstand; leeft paarsgewijze; brengt telkens meestal | 

twee jongen ter wereld, die door de ouden somtijds 

in den muil rondgedragen worden, en reeds den 

tweeden dag na hunne geboorte rondklauteren, en , 

wordt zeer tam. 

Het Spookdiertje. Tarsius spectrum. 

DE MAKI'S. LEMUR. 

De Makrs doen door hunne geheele gestalte meer 

aan de eigenlijke apen denken dan de overige halfapen, 

wijken echter uiterlijk voornamelijk af door den 

vorm van hunnen kop, en door den smallen en 

gekromden klaauw van den tweeden vinger hunner 

achterhand. De kop der Makis, naar evenredigheid 

kleiner dan die der eigenlijke apen, is ook veel 

langwerpiger, vooral de snuit, die bovendien naar 

voren puntiger uitloopt; de oogen staan verder van 

elkaar, zijn meer zijdelings gerigt en van eene 

langwerpige pupil voorzien. De staart der Maki’s is 

steeds ruig en gewoonlijk langer dan het overige 

ligehaam; slechts bij eene soort is dit deel zeer kort. 

Hunne ooren zijn afgerond en van middelmatige grootte, 

De Makis worden slechts op Madagascar en de 

Komorische eilanden aangetroffen, en zij vervangen 

aldaar de eigenlijke apen, die er geheel ontbreken. Zij 

houden zich op boomen in de bosschen op, voeden zich 

met vruchten, en verduren de gevangenschap zeer goed. 

Bij de eigenlijke Makis is de staart langer dan 

het overige ligchaam:; zij hebben 24% kiezen, 8 snijtanden 

en kunnen, ten opzigte van hunne grootte, met eene 

kat vergeleken worden. Omtrent de bepaling der 

soorten van dit geslacht heerscht eene jammerlijke 

verwarring, in welke eerst kort geleden eenig licht 

gebragt werd door de verzamelingen die de onvermoeide 

Fr. 

van Dam, volgens het stelsel in het Rijks Museum 

Historie 

Nederlandsche reizigers, de heeren Pollen en 

van Natuurlijke door mij aangenomen, 

bijeengebragt hebben. 

Men kent slechts eene soort van Maki, wier staart 

met afwisselende zwarte en witte ringen versierd is. 

Dit is de Katta, Lemur katta, die de weimie bezochte 

zuidelijke gedeelten van Madagascar bewoont, en 

derhalve onder de meer zeldzame soorten behoort. 

NINTES 

De Katta. Lemur calta. 

Makis 

eenkleurigen staart, zijn er eenigen gekenmerkt door 

Onder de overige eigenlijke met eenen 

hunne ooren, die van alle zijden digt behaard, als 

het ware in deze haren bedolven zijn. Eene dezer, 



uitmuntend in grootte en kleuren, is de Pari, Lemur 

varius, veelal, maar ten onregte Mokoko genoemd, 

die gekenmerkt is door zijne naakte keel en zijne 

diete en zachte, wolachtige, met groote zwarte en 

witte of. ook bruine vlekken versierde vacht. Men 

heeft ook roodbruine voorwerpen, met den staart, 

kop en de handen zwart, terwijl de nek van eene 

witte vlek voorzien is, houdt deze echter voor eene 

eigene, Lemur ruber genoemde soort. Deze dieren | 

werden vooral aan de Oostkust van Madagascar 

waargenomen. — De tweede soort, met sterk behaarde 

ooren, de Mokoko, Lemur mococo, is kleiner, het 

haar is minder digt en minder wolachtig, de keel 

is behaard en de kleuren: bieden een groot verschil 

aan, zijnde de mannetjes geheel zwart, terwijl het 

haar der wijfjes allerlei tinten vertoont. Men heeft 

dan ook beide seksen onder verschillende namen 

aangevoerd, te weten het mannetje onder dien van | 

Lemur niger, het wijfje onder dien van Lemur 

leucomystax. De Mokoko werd door de HI. Pollen | 

en Van Dam in de uitgestrekte bosschen van 

Hij houdt | 

zich troepsgewijze op de hoogste boomen op. Men 

Noordwestelijk Madagascar aangetroffen. 

ontwaart hem veelal slechts des avonds, en zij laten 

alsdan gemeenschappelijk hun luid geschreeuw hooren, 

oorverdoovend is, en slechts hetgeen letterlijk 

somtijds, vooral bij naderend gevaar, door een geknor 

afgebroken wordt. Zij springen met ongeloofelijke 

schielijkheid van een boomstam tot den anderen, en 

hunne jagt is derhalve zeer moeielijk. Indien het 

schot mist, laten zij zich miet te min als dood op 

den grond vallen, alwaar zij door struiken, kruiden 

en gras bedekt, weldra eenen anderen boom buiten 

schot bereiken, en verder ten schielijkste de vlugt | 

nemen. 

De overige eigenlijke Makis hebben onderling veel 

overeenkomst, kunnen echter, volgens de kleur van 

hunnen bovensnuit, in twee afdeelingen gebragt worden. 

Jij de eenen is deze snuit witachtig; zij schijnen 

allen tot twee soorten te behooren. De eene, Lemur | 

coronatus of vchrysampyx”, heeft de wangen en de 

zijden van de kruin roestkleurie, en het midden van 

de kruin, ten minste bij de ouden, zwart. De andere 

is de Mongos, Lemur mongos, welke naam echter 

veelal aan eene geheel andere soort, te weten den 

Lemur collaris gegeven werd. 

De overige eigenlijke Maki’s hebben den bovensnuit 

zwart. Bij eene dezer, Leur rubriventer of »flaviventer”, 

zijnde ooren tot aan hunnen bovenrand zelve behaard. — 

Bij de overigen is deze rand tot op eenen tamelijken 

afstand kaal. — Eene dezer, Zemur albifrons, heeft 

de kruin en wangen wit. — Eene andere, Lemur | 

rufifrons, heeft het achterhoofd rosrood, de wangen | 

en de zijden van de kruin rosachtig wit. — Men 

kan voor de gewone soort met zwarten snuit van 

Madagascar den naam van Zemur collaris behouden. 

Hare kleuren bieden veelvuldige afwijkingen aan 

OE 

volgens de voorwerpen, hetgeen ten gevolge had, 

dat men haar in eene menigte vermeende soorten 

splitste, en de verwarring werd nog verhoogd, doordien 

men haar gewoonlijk, maar zeer ten onregte, onder 

van aanvoerde. Het 

Komoren-eiland Mayotte herbergt eenen Maki, die 

de grootste overeenkomst met deze gewone soort 

Madagascar heeft, maar zich standvastig en 

voornamelijk onderscheidt door eene donkere vlek 

aan den stuit. De kleuren van dezen Lemur Mayottensis 

den naam Lemur mongos 

van 

ondergaan intusschen veelvuldige wijzigingen volgens 

de voorwerpen. Het is overigens de eenige soort, 

van welke men eene eenigzins volledige rij voorwerpen 

bezit. 

De overige Makis bieden allerlei afwijkingen. Bij 

eene dezer is de snuit kort, het haar zeer wolachtig 

en min of meer grijs of olijfkleurig. Dit zijn Lemur 

griseus en olivaceus. 

Eene andere soort, de 4waki, Lemur lanatus, heeft 

den staart korter dan het overige ligchaam, en in 

het geheel slechts 30 tanden, zijnde de kiezen slechts 

20 in getale en in de onderkaak slechts 2 snijtanden 

aanwezig. Dit dier is van boven bruinachtig, van 

onderen grijs, en heeft zeer wolachtig haar. 

Bij Lemur diadema is de staart nog korter. 

De merkwaardigste en eene der grootste van alle 

soorten is de Zudri, Iudribrevicaudatus, ook »Lichanotus 

indri’ genoemd. Haar staart is niet langer dan het 

lid 

achterpooten is buitengewoon groot. Het getal harer 

De 

Indri houdt zich op boomen in de bosschen op, en 

laatste van een mansduin, maar de duim der 

tanden stemt met dat van den Awahi overeen. 

klinit met zeer groote behendigheid. 

De Indri. Zndri brevicaudalus. 



DE KNAAG-MAKI. CHEIROMYS. 

De Knaag-maki, ook Daubentonia genoemd, en bij 

de inboorlingen onder den naam van »Aye-Aye” 

bekend, doet door zijne gestalte aan de Galago’s 

denken; hij wijkt echter door zijne tanden en door 

de, gelijk bij de knaagdieren in de lengteas van den 

kop liggende geleding der kaken, van alle overige 

Aapdieren af. De achterpooten zijn van een wezenlijken 

duim met eenen platten nagel voorzien, maar alle 

overige teenen zijn met kromme en scherpe nagels 

gewapend, en de vingers der voorste ledematen 

zijn dun, en voornamelijk de tweede, zeer verlengd. 

Het tandenstelsel biedt het eigenaardige aan, dat 

men, gelijk bij de knaagdieren, in elke kaak, twee 

groote snijtanden ontwaart, die te gelijk de plaats 

der hoektanden vervangen, en dat er bij de ouden, 

slechts een klem getal kleine kiezen aanwezig Is, 

te weten vier aan weêrszijde der bovenkaak en drie 

Dit dier bereikt de 

grootte eener kleine kat, het heeft tamelijk groote 

aan weerszijde der onderkaak. 

ooren, wolachtig haar, eenen zeer ruigen staart, die 

het overige ligchaam in lengte overtreft, en is min 

of Men treft 

knaag-maki in de bosschen van Madagascar aan. 

meer bruinachtig van kleur. den 

Het is een nachtdier, dat zich op boomen ophoudt. 

De inboorlingen der Noordwest-kust verhaalden aan 

onze reizigers, dat zich dit dier voornamelijk in 

bamboes-bosschen ophoudt, en van het merg dezer 

plant, hetgeen het met zijne lange vingers uithaalt, 

leeft. 

van insekten. 

In zijne maag vindt men ook overblijfsels 

De Knaag-maki. Cheiromys Madagascariensis. 

DE VLIEGENDE MAKI. GALEOPITHECUS. 

Dit is het meest afwijkende van alle Aapdieren en 

vooral door de volgende drie hoofdpunten. De teenen 

der vier ledematen ligeen allen in één vlak en zijn met 

zaamgedrukte, sikkelvormige nagels gewapend; er is 

een groot behaard huidvlies tusschen de voor- en 

achterpooten, en tusschen alle teenen, uitgespannen, 

dit 

hals voort; het getal kiezen beloopt 24, maar 

en vlies zet zich zelfs aan de zijden van den 

zj 
zijn klein, met puntige knobbeltjes gewapend, en 

de voorsten zijn, gelijk de hoek- en snijtanden der 

onderkaak plat, diep kamvormig ingesneden _en 

bijkans horizontaal; de snijtanden der bovenkaak, 

slechts twee in getale, liggen geheel zijdelings naast 

de hoektanden. Men ziet hieruit, dat het tandenstelsel 

van den vliegenden Maki toenadering toont aan dat 

der insektenetende zooedieren. 

De 

van eene kat. Zijn staart is tamelijk kort, de ooren 

vliegende Maki bereikt nagenoeg de grootte 

zijn niet groot; de uiterlijke vorm van den kop doet 

eenigzins aan dien der Makis denken, en zijn haar is 

kort, fijn wolachtig, en op de bovendeelen op allerlei 

wijze en met allerlei tinten gemarmerd. 

De vliegende Maki houdt zich in bosschen, op 

boomen op, waar hij, den rug naar onderen gekeerd, 

aan de takken hangende en klimmende aangetroffen 

wordt. De bovengemelde huidvliezen dienen blijkbaar, 

gelijk bij de zoogenaamde vliegende eekhoorns en 

Dit 

voedt zich met vruchten en insekten, en wordt op 

Malakka, 

Philippijnschie eilanden aangetroffen. 

vliegende buideldieren, als val-schermen. dier 

Bangka, Sumatra, Java, Borneo en de 

Maki. De vliegende Galeopilheens variegatus. 



” 

* 

ed . 

„ 

H 

Ee 

PA 

_ beweging onmogelijk wordt. De teenen der roofdieren 

_ en aan elke zijde 

DE RONDE 

FERAE. 

Men geeft dezen maam, of dien van verscheurende 

of vleeschetende dieren (Carnivora), meer in het 

bijzonder aan die zoogdieren, van welke de grondvormen 

door de katten, honden, wezels, otters en beeren 

vertegenwoordigd worden. Hunne tanden zijn bij | 

uitstek geschikt tot het verscheuren. Men ontwaart 

bij deze dieren steeds, in elke kaak, zes diet bij | 

elkaàr en min of meer loodregt staande snijtanden; 

de hoektanden zijn groot en kegelvormig, en de kiezen, 

verschillend in getal, somtijds zelfs volgens de soorten, 

vertoonen ‘zich onder drie verschillende vormen: 

‚de voorsten namelijk zijn klein, eenvoudig en worden 

der Me achter deze staat 

eene 

gewapende kies, de 

achter 

zoogenaamde 

valsche kiezen genoemd ; 

groote, met verscheidene scherpe punten | 

verscheurende kies genoemd; en 

twee in 

maaltanden, 

of 

of 

knobbeltjes voorzien zijn. De werkzaamheid van dit 

deze volgen, een getal, de 

maalkiezen die van 

verscheurende gebit wordt bovendien verhoogd door | 

de geleding der kaken, die volkomen waterpas is, | 

en zoo volkomen in elkaàr sluit, dat eene zijdelingsche 

zijn met groote, kromme en scherpe nagels gewapend. 

en het 

of ontbreekt 

Bij velen komen de jongen blind, of | 

Hunne bewegingen zijn uiterst behendig, 

sleutelbeen is 

geheel en al. 
| 

onvolmaakt ontwikkeld 

zelfs reeds ter wereld, wanneer zij nog zeer klein 

zijn, hetgeen aan eene toenadering tot de buideldieren | 

doet denken. 

Zij vormen de volgende geslachten. | 

DE KÄTPTEN.“FELIS. 
ò 

De Katten zijn, dank haar maaksel, de meest 

verscheurende en behendigste_ van alle roofdieren. 

Haar tandenstelsel is geheel tot het verscheuren en 

niet tot het kaauwen ingerigt, en derhalve zeer 

eenvoudig: zij hebben buitengewoon groote hoektanden 

van elke kaak slechts eene maalkies, 

die bovendien klein is, en drie andere kiezen, welke 

scherpe randen hebben. Haar kort, 

maar dik en de groote bovenlip is van zeer lange 

zeer snuit is 

en stevige borstels voorzien. De kop is niet zeer 

groot, maar heeft eene afgeronde gedaante ten gevolge | 

van de buitengewoon ontwikkelde kaauwspieren. De 

oogen van vele kleinere soorten hebben een langwerpige, 

DTE RENE 

loodregte pupil. De ooren zijn klein en afgerond. De 

hals is kort, maar ten gevolge der zware nekspieren 

van boven zeer gewelfd. Zij het Paren hoogen, 

maar zeer smallen, dat is zijdelings zamengedrukten 

digt met haar bekleed, 

en bereikt bij de meesten eene aanmerkelijke lengte. 

Hare pooten zijn van middelmatige lengte, maar 

hals. De staart is rolvormig, 

5 …_ ak ze 8 
buitengewoon stevig, @n zij loopen op de teenen, 

die van onderen van zeer zware ballen voorzien, en 

wier geledingen Z00 ingerigt zijn, d dat de kromme en 

scherpe klaauwen A bij het mnd naar voren 

gebragt worden, in alle andere gevallen daarentegen 

naar boven getrokken blijven, ten einde te beletten, 

dat zij stomp worden of afslijten. De voorpooten 

hebben elk vijf, de achterpooten slechts vier teenen. 

Hare tong is zeer ruw. B eb se En # 

De katten voeden zich voornamelijk met zoogdieren 

en vogels. Zij bekruipen haren buit, overvallen hem, 

onverwachts met een of eenige roncon vellen 

hem met hare kl aan neder. De groote soorten 

worden ook voor den mench. gevaarlijk. Zij gaan 

uit. Zij leven op den grond, maar velen klimmen 

Hot stemgeluid der groote soorten 
is een zwaar gebrul, dat der kleine een klagend 

hreeuw. Het onder den naam van spinnen 

beende eigenaardige geluid, hetwelk zij dikwijls in 

ook op boomen. 

ges 

de rust laten torie te weeg „gebragt door, 

‚De 8 eene trillende beweging van het strottenhoofd. 

wijfjes werpen 2 tot 4, of! zelfs 6 jongen, welke Lie 

de geboorte veelal nog blind zijn. Ì 

De katten bewonen. Amerika, Afrika en Azië, 

oostelijk tot op. de Soenda-eilanden. Men kent een 

aanmerkelijk getal soorten van dit geslacht. 
De beroemdste van allen is de Leeuw, Felis leo. De 

leeuw is gekenmerkt door zijne bruinachtig roodgele 

kleur, doors de lange haren, die bij het mannetje 
manenachtig van hals en schouders af hangen, en door 

zijnen staart, die aan het einde met een hoor nachtig 

nageltje gewapend en van een grooten haarkwast 

voorzien is. De leeuw bereikt, den staart medeger 

die even lang is als de romp, een lengte van nagenoeg 

negen De leeuwin 

ekend, 

voet. Is _intusschen steeds 

aanmerkelijk kleiner. 

worden, na 15 weken dragens, ter wereld gebragt; 

zij zijn grijsachtig geel van kleur, met donkere 

vlekken, die echter reeds in het eerste levensjaar 

De jongen, 3 tot 4 

voornamelijk in de morgen- en avondstonden op roo 

in getal, 

N 



Me 

nm, 

& 

__de oude schrijvers verhalen zelfs, dat dit dier tijdens 

den inval van Xerxes in Macedonië menigvuldig was, 

_der menageriën en dierentuinen. 

gevangenschap zeer goed, en ontziet zelfs zeer strenge 

verdwijnen. Het mannetje krijgt zijne manen in 

het derde jaar. 

De leeuw houdt zich 

opene of begroeide streken op. 

meestal in het bosch, tusschen struiken of in het 

in een eenvoudig leger uit, en neemt alsdan, 

maar 

in vlakke en rotsachtige, 

Hij rust over dag 

riet, 

wanneer hij verontrust, niet gezien wordt, 

stilletjes Wordt hij onverwachts door 

den mensch in zijne rust gestoord, zoo houdt hij 

dezen in het oog, om hem gade te slaan: hij durft 

de vlugct. 

te vallen, 

aangerand te worden; 

A5 er kans toe ziet. 

niet aan en ook, niet te ontvlugten, uit 

vrees van doet dit laatste 

echter, zoodra Intusschen is de 

mensch aan groot gevaar blootgesteld, wanneer hij, 

in zulke 

vrees en zwakte verraadt, of omgekeerd den leeuw 

aanvalt of zelfs verwondt. Het beste behoedmiddel 

tegen aanvallen van den leeuw is vlammend vuur. 

Tegen het vallen We avond verlaat de leeuw 

zijn leger, en gaat op Hij beloert alsdan 

_de zoemer ie hem tot buit dien, bekruipt ze 
Ka 

en, op behoorlijken afstand genaderd en op den grond | 

liggende, overvalt hij ze met eenen of eenige schielijke | 

L es pe 
gevallen door eene overijlde vlugt zijne 

roof uit. 

rongen en velt ze meestal oogenblikkelijk met zijne 

Mi klaauwen ter neder, alles volmaakt gelijk | 

onze uiskatten bij ‘het bespringen van muizen, | 

ratten doen. Zijn 

dae en bij een onverwachten overval hebben blijkbaar 

“aanleiding gegeven tot de verzinsels omtrent de hem 

toegeschrevene grootmoedigheiden andere zoogenaamde 

of vogels voorzigtig gedrag bij | 

edele eigenschappen, waarmede men de geschiedenis | 

van dit dier oudtijds opgesierd heeft. 

De leeuw was reeds bij de oude volkeren bekend. 

Hij bewoont geheel Afrika, is echter in vele streken, 

b. v. in Egypte, de Goudkust, en zelfs de bakte | 

streken van. de Kaap-Kolonie, geheel of 

geheel uitgeroeid. Hij komt ook in Azië, van Arabië 

‚tot Hindostan, voor. 

Mook verder noordelijk verspreid, 

de Groote hem oostelijk van het Aralmeer 

nagenoeg | 

In vroegere tijden was hij | 

vermits Alexander 

aantrof; 

maar in geen ander gedeelte van Oostelijk Europa 

aangetroffen Men van dat 

leeuw volgens de verschillende hoofdstreken, welke | 

hij bewoont, standvastige verschillen aanbiedt, 

intusschen 

werd. Is meening, de 

die | 

niet behoorlijk en volgens elken 
Men 

den leeuw van / 

nog 

graad hunner ontwikkeling uiteengezet zijn. 

heeft om deze reden onderscheiden: 

Zuid-Afrika, den leeuw van Senegambië, den leeuw 

van Barbarijë, den leeuw van Arabië (gewoonlijk 

van Indië, Perzische leeuw genoemd), en den leeuw 

De leeuw behoort onder de onmisbare sieraden 

Hij verduurt de 

voorondersteld dat de hoofdvereischten , koude niet, 

voor het bestaan der gevangene dieren in het algemeen, 

‚ berusten 

te weten: lucht, licht, beweging, en goed voedsel, 

aanwezig zijn; hij moet echter voorzigtig behandeld, 

niet getergd, niet schuw en bang gemaakt worden. 

Reeds bij de oude Romeinen werd de leeuw, in 

grooteren of klemmeren getale, levend naar de hoofdstad 

gebragt en met allerlei andere groote wilde dieren 

in de schouwspelen vertoond: M. Antonius reed, het 

de 

keizer Caracalla had steeds eenige leeuwen bij zich, 

een dezer at bij hem aan tafel, en sliep op zijne 

eerst, met leeuwen voor den wagen gespannen; 

rustbank; Heliogabalus hield eveneens makke leeuwen 

en liet ze onverwachts bij de gastmalen verschijnen; 

hij nam echter de voorzorg, vooraf hunne nagels kort 

Men weet 

niet, of deze makke leeuwen jongere of oude dieren 

en stomp te laten maken. intusschen 

waren, want het is bekend, dat alle jongere dieren, 

vooral die bij den mensch groot gebragt zijn, veel 

handelbaarder zijn dan oude; men weet ook niet, 

hoe veel menschen bij het vangen, behandelen en 

inkorten dezer dieren nagels verwond of gedood 

werden, want een menschenleven beteekende niets 

| in de oogen der toenmalige heerschers, voo val indien 

In onze beschaafde, door wet 

maatschappijen, worden te regt 

goed voorziene hokken; welken 

vorm zij ook mogen hebben, opgesloten, en heeft 

elkeen gelegenheid, de kunst te hoe 

het slaven waren. 

en politie geregelde 

de wilde dieren in 

bestuderen, 

men deze dieren behandelen moet. De man, die deze 

kunst uitgevonden en op de grootste hoogte gebragt 

heeft, de bekende Martin, wendt hiertoe geene andere 

middelen aan dan: moed, koene en 

blikken op het oog der dieren gerigt, eene tot in de 

kleinste bijzonderheid gaande, grondige bekendheid 

met ‘hunnen aard, gedurigen omgang met hen, en 

het brengen van hun voedsel door de persoon, 

die hen besturen wil. Het spreekt overigens van 

zelf, dat de geaardheid van elk voorwerp min of meer 

gewijzigd is, dat elk dier luimige oogenblikken heeft, 

al waren die slechts 

tijdelijk voortgebragt, 

door eenen ziekelijken toestand 

dat de eene soort handelbaarder 

is dan de andere, en dat er sommige zijn, b. v. de 

groote Amerikaansche luipaard (de Jagoear), wier 

eene toenadering 

prgoeclijk of ten minste hoogst gevaarlijk maakt. 

woeste aard van den mensch 

Alle zoogenaamde kunsten, met deze dieren verrigt, 

op 

b. 

van een etmaal en nadat hij van honger gepijnigd, 

toegereikte voedsel 

men v. een leeuw, na een 

woedend op het hem gev allen 

dit voedsel uit den muil scheurt, en hem beveelt 

rustig te zijn, hetgeen hij ook doet, afwachtende tot 

dat men het hem weder geeft. Zoodanige kunsten 

zouden intusschen tot groot nadeel van den termmmer 

mislukken, zonder eene voorafgaande afrietine van 

eenige maanden; eene afrigting, die echter eenvoudig 

daarin bestaat, dat men den leeuw bij elken maaltijd 

telkens eerst een been met weinig en slecht vleesch 

. * 

doordringende 

voornoemde beginselen, zelfs die, dat 

voorafgaand vasten 

N 



aanbiedt, maar dit weldra tegen een zeer goed stuk 

vleesch zonder been verruilt, hetgeen de leeuw 

allengs gaarne toelaat, zelfs na een kort wachten. 

Dit was onder anderen het kunststuk, hetgeen de 

heer Martin, jaren geleden, te Berlijn vertoonde of, 

als het ware, gedwongen werd te vertoonen, ten 

einde de alles behalve op eenen fraaijen leeuw 

lijkende gestalte van eenen toerist voor altijd uit 

zijne nabijheid te verwijderen, nadat deze, ten gevolge 

eener groote weddenschap, gedurende een jaar, als 

dagelijksche toeschouwer op het oogenblik geloerd 

had, dat de heer Martin door den leeuw zou worden 

verscheurd. Dit bedrijf, vertoond voor een overgroot 

en uitgelezen publiek, en weldra verhaald door alle 

nieuwsbladen, had nu wel de bedoelde vrijwillige 

verwijdering ten gevolge van den vervelenden 

toeschouwer ; maar wat baatte deze uitkomst? Wat 

baatte het, dat de heer Martin, ten allen tijde een 

vijand van kwakzalverij, met de eenvoudigheid en 

waarheidsliefde van den echten waarnemer der 

natuur, de beginselen uiteenzette, waarop zijn gezag 

over wilde dieren beruste? De meeste menschen 

zijn met zoodanige uitkomst niet tevreden, omdat zij 

het geheimzinnige willen. De menigte geloofde aan 

geheime _tooverkrachten, anderen aan onbekende 

artsenijmiddelen, en zelfs sommige geleerden, ja wel 

beroemde, beschouwden de onderworpeuheid dezer wilde 

dieren als gevolg van insneden, aan zekere spieren 

toegebragt, terwijl velen in den vreemde het er voor 

hielden, dat de koene man zelf verscheurd werd. Wij 

hebben gemeend, als getuigen van vele zoodanige 

voorvallen, deze uiteenzetting hier niet te moeten 

terughouden, te meer daar elkeen, die belang in deze 

zaak stelt, gelegenheid heeft, den man, dien ze betreft, 

zelf te raadplegen, en zich met ons te verheugen, dat 

wij den waardigen grijsaard, steeds nog met jeugdigen 

moed en jeugdige kracht vervuld, zien mogen aan het 

hoofd eener onzer fraaiste vaderlandsche instellingen, 

die hij met even veel kunde als ijver leidt, 

Op den zoogenaamden beroemden leeuw volat als 

van zelf de beruchte Tijger, Felis tigris, die gewoonlijk 

»koningstijger,” of »gestreepte tijger” genoemd wordt, 

ter onderscheiding van de luipaarden, aan welke men 

veelal den naam van gevlekte tijger geeft. De tijger 

evenaart in grootte den leeuw. Hij is gekenmerkt 

door zijn geelachtig roodbruin met zwarte dwarsstrepen 

voorzien vel. Even krachtig als de leeuw, is hij 

daarenboven koener dan deze. Hij valt menschen en 

dieren tot de grootte van een buffel aan, en versmaadt 

ook geenszins groote vogels, b. v. paauwen. Hij 

klimt evenmin op boomen als de leeuw, hetzij dan 

dat zieh hun stam in eene half hegende rigting 

bevindt. Gevechten van den tijger met olijfanten 

of groote slangen hebben alleen in het brein der 

menschen, op schilderijen en platen, plaats. De tijger 

heeft eene zeer behoort in Azië thuis, en verre 

verspreiding. Hij komt van de zuidelijke helling van 

den Kaukasus over het geheele warme en gematigde 

vasteland van Azië, tot China, voor; gaat noordelijk 

zelfs in het koude tot aan het Baikalmeer en 

Amoer-land, en bewoont ook de eilanden Sumatra 

en Java. Deonderscheiden, die de voorwerpen, volgens 

deze verschillende hoofdstreken zijner verspreiding, 

aanbieden, schijnen zich tot de lengte van het haar 

te beperken, en “wel in dier voege, dat de tijgers van 

Sumatra en Java het kortste, die van Korea en het 

Amoerland het langste haar van allen hebben, De 

behoort als de leeuw tot de 

voornaamste sieradeh der menageriën en dierentuinen 

tijger eveneens 

en onderwerpt zich hier, gelijk de leeuw, dikwijls aan 

het gezag van den mensch. Bij den mensch opgevoed, 

is hij gedurende een gedeelte van het eerste levensjaar, 

gewoonlijk zeer mak; zijn woeste aard doet zich 

echter, met het toenemen zijner krachten, weldra 

De tijger bekruipt zijnen buit, gelijk de 

leeuw, de overige katten en de meeste roofdieren. 

gelden. 

In sommige landen, onder anderen op vele, weinig 

of in het geheel miet bebouwde gronden van Java, 

is hij menigvuldig, en de mensch is voor zijne 

aanvallen even min veilig als het vee. Intusschen 

zijn er zeer weinige gevallen, dat Europeanen door 

tijgers verslonden werden, en gebeurde dit ten 

gevolge van verregaande onvoorzigtigheid. Imdien de 

tijger niet door honger gepijnigd wordt, neemt hij, 

over dag, bij aannadering van gevaar, gewoonlijk de 

vlugt of verwijdert zich, wanneer hij onverwacht 

aangevallen wordt, met voorzigtigheid. Dit had onder 

anderen, nog weinige jaren geleden, plaats, toen de 

sedert overleden Dr. Junghuhn geheel alleen op een 

der kina-plantsoenen wandelende, plotseling twee 

tijgers voor hem zag. 

De Javanen verhalen van den ouden tijger het 

volgende: Hij is bijzonder gevaarlijk voor buffels, 

rundvee en paarden; zeldzamer valt hij geiten aan, 

terwijl de honden hem eene verachtelijke spijze zijn, 

met welke hij dan alleen genoegen neemt, wanneer 

hij, door lang gebrek te hebben geleden, buitengewoon 

hongerig is. Onder de wilde dieren maakt hij 

voornamelijk jagt op runderen, herten en varkens. 

Hij is daarenboven een gevaarlijke vijand voor den 

mensch, en kan een schrik der maatschappij worden, 

wanneer hij eenmaal op dezen eenen welgeslaagden 

aanval heeft gemaakt. Zijne aangeborene vrees voor 

den _menschelijken blik, is alsdan weldra geheel 

verdwenen, en de geringe tegenstand, welke hij bij 

dezen ongelijken kamp gemeenlijk ontmoet, vuurt 

hem allengs meer en meer aan, om dien te ondernemen. 

Er bestaan voorbeelden, dat de tijgers vele maanden 

achtereen, zoo niet uitsluitend, dan toch hoofdzakelijk 

van menschenvleesch geleefdl hebben, te berekenen 

namelijk naar het aantal slagtoffers, dat somwijlen 

door een enkel dier, inzonderheid door een oud 

wijfje, hetwelk twee of drie jongen had, binnen een 

kort tijdsbestek geroofd werd. Soortgelijke treurige 



voorvallen worden door de inlanders op de zonderlingste 

wijze beoordeeld, en met de bijgeloovigste meeningen, 

zoowel omtrent de dieren als omtrent hunne slagtoffers, 

in overeenstemming gebragt en meestal toegeschreven 

aaa den invloed van kwade geesten. betooveringen 

en andere bovennatuurlijke oorzaken. Van zijne 

verbazende _ ligchaamskracht wordt zeer hoog 

opgegeven. De volwassen tijger zoude, met een 

twee- of driejarig rund in den muil, zonder de minste 

moeite over heiningen en slooten heenspringen; een 

paar dezer schrikbarende roofdieren zoude den 

zwaarsten buffel binnen zeer korten tijd van kant 

maken, en den geheelen buit, op aanmerkelijke 

afstanden, door heg en struik naar eenen donkeren 

schuilhoek kunnen wegslepen. 

In Amerika treft men eenige soorten aan, die door 

hare gestalte en haren langen staart aan de luipaarden 

doen denken, zich echter hiervan onderscheiden door 

haar eenkleurig, dat is te zeggen, niet gevlekt vel. 

Eene Is ook 

Coegoear en Amerikaansche leeuw genoemd wordt. 

dezer de Poema, Felis concolor, die 

De poema bereikt, met inbegrip van den staart, vijf 

tot zes voet lengte. Zijn vel is roodbruin, welke 

kleur echter dikwerf min of meer in het grijze 

trekt. Hij is over het geheele vasteland van Amerika, 

van Patagonië tot Canada verspreid; houdt zich in 

of op, 

uitmuntend, en springt behendig van den eenen boom 

tot den anderen. Men zegt, dat hij sprongen tot op 

grasvlakten langs de boschkanten klimt 

twintig voet afstand maken kan. Zijn gehoor is 

Aan den 

mensch waagt hij zich niet, en ontvlugt steeds diens 

vabijheid. 

uitstekend, zijn reuk daarentegen zwak. 

Hij voedt zich met allerlei zoogdieren, 

vooral apen, die hij tot in de toppen der boomen 

vervolgt; bespringt de Amerikaansche struisvogels in 

het opene veld, en rigt vooral groote verwoestingen 

aan onder de schapen en andere huisdieren, vermits 

hij, gelijk de marters, met een zeer bloeddorstigen 

aard begaafd, zich in deze gevallen niet tot het 

rooven van één dezer dieren beperkt, maar er 

achtereenvolgens eene menigte doodt, ten einde het 

laauwe bloed te drinken en de beste stukjes te 

gebruiken. — Eene andere veel kleinere, maar zeer 

slanke soort is de Vagoearoendi, Felis yagnaroendi. 

Zij bereikt in het geheel slechts vier voet lengte, 

heeft eenen kleinen kop en grijsachtig bruin haar. 

Zij is van Mexico tot Paraguay verspreid. — Bij 

Felis eyra, van Brazilië en Paraguay, met eenen 

korteren staart, trekt het haar in het donker 

roodbruine. 

De groote gevlekte katten met eenen langen staart 

en terugtrekbare nagels worden luipaarden, of ook 

gevlekte tijgers of panthers genoemd. De Zwipaard van 

Amerika, Felis onga, in Brazilië »Jagoear” genoemd, 

overtreft alle soorten der Oude Wereld, zoo niet in 

grootte, maar door zijn buitengewoon stevig maaksel, 

vooral door zijne groote dikke pooten en zijnen 

grooten kop, terwijl de staart naar evenredigheid 

korter is en in lengte slechts den romp zonder kop 

en hals evenaart. De Amerikaansche luipaard wordt, 

beoosten het Andes-gebergte, van Mexico tot Patagonië 

aangetroffen. Hij is, na den leeuw en gestreepten 

tijger, de sterkste van alle kattensoorten, en de eenige 

te 

duchten heeft. Hij behoudt ook zijn woesten aard 

Amerikaansche soort, welke de mensch aldaar 

grootendeels in de gevangenschap, en mag als het 

onhandelbaarste van alle roofdieren beschouwd worden. 

Hij houdt zich in de bosschen, vooral in de nabijheid 

van het water op, en klimt met groote behendigheid 

de bestaat 

zoogdieren; hij doodt schapen, runderen, ezels, paarden, 

op boomen. Zijn voedsel in allerlei 

en overvalt, waar zich de gelegenlieid daartoe aanbiedt, 

den mensch, beperkt echter hierbij, gelijk de gestreepte 

tijger op Java, zijne keuze grootendeels tot de gekleurde 

stammen. — Men geeft den naam van gewoon Luipaard, 

Felis leopardus, aan de groote soort, die over geheel 

Afrika en het vasteland van Indië met Ceylon tot 

China verspreid is. De gewone luipaard klimt op 

boomen, voedt zich met allerlei zoogdieren en vogels, 

schijnt echter voor den mensch niet of slechts in 

enkele gevallen gevaarlijk te worden. Intusschen 

bieden de gewone luipaarden volgens de verschillende 

hoofdstreken, die zij bewonen, eenige verscheidenheden 

aan, die min of meer in het oog vallen. De luipaard 

van Zuid-Afrika heeft b. v. tamelijk groote rozet vlekken 

en het haar sterk in het roodachtige trekkend. bij 

den luipaard van -Barbarijë is de grondkleur minder 

hoog; bij dien van het vasteland van Indië en Ceylon 

trekt zij in het geelachtig rosse, en de vlekken zijn 

een weinig kleiner en meer opeengehoopt. — De 

luipaard van noordelijk China, Felis orientalis, heeft 

langer haar en grootere vlekken. Men brengt dit dier 

somtijds naar Japan, waar echter de luipaarden in 

den wilden staat niet voorkomen. — De luipaard van 

Sumatra en Java, Kelis pardus of »Chalybaeus”’, heeft 

veel overeenkomst met de gewone soort, maar de 

donkere kleur van zijn vel heeft een staalblaauwen 

gloed, en de vlekken zijn kleiner en staan digter bij 

elkaàr. De luipaard van de Goudkust en andere 

deelen van West-Afrika, en die ook tot in ’t Kafferland 

schijnt voor te komen, heeft buitengewoon veel 

overeenkomst met dien van Sumatra en Java. 

Bij de soort van deze eilanden treft men, gelijk dit 

ook somtijds bij den Amerikaanschen luipaard plaats 

heeft, van tijd tot tijd voorwerpen aan, wier grondkleur 

een fraai bruinachtig zwart is, waardoor de vlekken 

min of meer onduidelijk worden. Zoodanige zwarte 

men dikwerf in een en hetzelfde voorwerpen vindt 

nest met gewone voorwerpen, waaruit blijkt, dat 

zij als eene geheel toevallige verscheidenheid moeten 

beschouwd worden. De verhalen van de grootere 

wildheid dezer zwarte voorwerpen zijn buiten de 

grenzen der waarneming van de natuur ontstaan. — 

In groote vlakten van Middel-Azië tot in het de 



Amoerland en de streken om het Aral- en Kaspimeer, 
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met zeer groote, onregelmatige zwarte, min of meer 
. . . . | . . rp .…. 

treft men eene soort aan, den Zrbis, Felis uneia, die | kringvormige vlekken heeft. Zijn staart schijnt door 
. . . [ je 7 . 

buitengewoon lang, in het witachtig trekkend haar, | het lange haar zeer dik. 

De Irbis. 

Op Borneo en Sumatra leeft eene soort, Felis 

macroscelis, die nog veel grootere vlekken heeft dan 

de Irbis, wier grondkleur echter aan die van den 

gewonen luipaard doet denken. 

Men noemt tijgerkatten de kleinere gevlekte soorten, 

met eenen min of meer aanmerkelijk verlengden 

staart, en die derhalve aan de luipaarden doen 

Felis het 

Borneo, is te onderkennen 

denken. — Eene dezer, marmorata, van 

vasteland van Indië en 

aan de vlekken van haar vel, die, naar evenredigheid, 

even groot zijn als bij Felis macroscelis, — Eene in 

het heete 

Ocelot, 

lenete, 

Zuid-Amerika zeer gewone soort is de 

Zij bereikt tot 

staart 

vier voet 

helft 

lengte van het overige liechaam bereikt. Haar vel is 

Felis pardalis. 

ofschoon haar slechts de der 

met zeer groote, dikwijls tot overlangsche strepen 

zamenloopende vlekken bedekt. — In Zuid-Amerika 

heeft men nog de kleinere Zelis müacrura, met eenen 

zeer langen staart, en eene noe kleinere soort, Felis 

tigrina genoemd. D Op het vasteland van Indië leeft 

eene soort, Felis viverrina, wier staart nog korter is, 

terwijl de grondkleur van haar vel een met donkere 

vlekken afgebroken bruinachtig grijs is. — Aan deze 

soort sluit zich aan Zelis Moörmensis van Nepaul en 

Sumatra, met eene min of meer roodbruine grondkleur. 

Eene derde hiermede verwante soort is Felis chrysothria 

of »eelidoe: ster”, van de Goudkust, wier geelachtig 

Felis uncia. 

bruinroode kleur somtijds min of meer in het grijze 

trekt. — Het gewone tijgerkatje, Melis minuta, wordt 

op het vasteland van Indië en de Soenda-eilanden 

aangetroffen, en biedt eene menigte verscheidenheden 

ten opzigte van de grondkleur aan. Het 

dikwerf levend in Europa aangevoerd en behoort in de 

wordt 

diergaarden tot de gewone soorten. Zeer zeldzaam is 

daarentegen Felis planiceps, van Sumatra en Borneo. 

Aan de tijgerkatten sluit zich eene soort met een 

zeer kort staartje, de Serva/, Felis serval, aan, die 

echter hoog op de pooten is en drie voet lengte 

bereikt. Hare rosse grondkleur is met tamelijk kleine 

en ronde zwarte vlekken afgebroken. Zij leeft in 

bosschen, en ofschoon zij op boomen klimt, houdt 

zij zich veel op den grond op, en begeeft zich op 

vlakten, om haren buit op te sporen, die vooral in 

jonge antilopen, patrijzen en diergelijke vogels bestaat. 

Men treft haar in Zuid- en West-Afrika aan. 

De Lynxen of »Lbosschen” zijn katten van een zeer 

stevie maaksel, met een zeer kort dik staartje, 

tamelijk hoog op de pooten, en wier ooren aan het 

boveneinde veelal van een haarkwastje voorzien zijn. — 

De gewone Lynx, Felis lynx, bereikt eene lengte van 

ruim drie voet, en zijn vel is grijs, rosachtig of 

rosbruin met enkele donkere, dikwijls 

onduidelijke vlekken. De Lynx wordt in de koude en 

gematigde streken van Azië en Amerika aangetroffen, se 

zelfs en 



en komt ook in geheel Europa voor, waar hij echter in 

verscheidene landen allengs geheel of nagenoeg geheel 

uitgeroeid werd. Men treft den Lynx in bosschen 

aan, waar hij, op boomtakken liggende, voorbijtrekkende 

dieren, zoo als reeën, rendieren en herten beloert, ze 

bespringt en nagenoeg oogenblikkelijk doodt, door hun 

de halsslagader open te scheuren. Deze gewone Lynx 

heeft in noordelijke streken langer haar en valere 

tinten dan die der warmere landen, b.v. Spanje en 

Portugal. — In Noord-Amerika heeft meu noe eene 

andere kleinere soort, Felis rufa, zonder haarkwasten 

aan de ooren en ringen aan den staart. Volgens de 

kleur van haar vel en de verschillende landstreken, 

die zij bewoont, gaf zij aanleiding tot het opstellen 

andere vermeende soorten. van _ verscheidene 

De Caracal, Felis earacal, die in vele streken van 

Afrika, en bovendien in Arabië en Perzië voorkomt, 

heeft korter haar dan de overige soorteu, en dit is 

eenkleurig roodbrun, behalve de zwarte oorkwast. 

Dit houdt zich het gaat 

gezellig, bij dag- of nachttijd, op roof uit, en weet 

dier gaarne in riet op, 

zeer behendig visschen te vangen. 

De of 

hebben met onze huiskat, naderen de Lynxen in vele 

soorten, welke min meer overeenkomst 

opzigten; maar zij zijn kleiner, minder stevig van 

maaksel, hare pooten zijn korter, de staart is 

daarentegen langer, en de haren der ooren vormen 

geen eigenlijken kwast. Zij zijn grijs of rosachtig van 

kleur, de romp is veelal van enkele groote, donkere 

dwarsstrepen en de staart van zwarte ringen voorzien. 

De wilde kat, Felis die tot 

onderafdeeling behoort, bewoont de bosschen van 

gewone calus, deze 

Europa, is echter tegeuwoordig in vele streken geheel 

of nagenoeg 

Afrika, Zelis 

darmen zijn 

geheel uitgeroeid. De gewone kat van 

caligata, is een weinig slanker, en hare 

veel langer dan bij de wilde kat. Zij 

biedt, gedeeltelijk volgens de landstreken, die zij 

bewoont, eenige wijzigingen in kleur aan. Men heeft 

om deze reden de kat van Noord- Westelijk Afrika 

onder den naam van »belis maniculata’”’ daarvan 

afgescheiden, en daar zij het meest met onze huiskat 

overeenstemt, aangenomen, dat deze van voornoemd 

wild dier afstamt. Onze huiskat, Zetis domestica, die 

vroeger muizenhond genoemd werd, biedt, gelijk elkeen 

weet, volgens de voorwerpen, allerlei verscheidenheden 

aan in de lengte en kleur van het haar. Eene der 

meest het oog de 

Angora-kat, die buitengewoon lang wit haar heeft. 

in vallende is zoogenaamde 

De huiskat heeft in den jeugdigen leeftijd eene 

menigte eigenschappen, die haar voor den mensch 

bekoorlijk maken; zij is zindelijk, speelt gaarne, 

oefent spelend al die bedrijven, die den kattenaard in 

het algemeen kenmerken, en geeft hierdoor het 

tooneel van die verscheidenheid van sierlijke en 

veerkrachtige bewegingen, die de katten in eenen 

zoo hoogen graad bezitten. Zoodra echter de kat 

de grenzen van haar wasdom bereikt heeft, neemt 
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haar ware aard volkomen de bovenhand: haar gezellie 

verkeer met den mensch houdt zij slechts aan, 

zoolang zij bij hem een geliefkoosd voedsel en eene 

gemakkelijke, warme rustplaats vindt, waar zij hare 

luiheid kan botvieren: zij onderwerpt zich meer uit 

gewoonte dan uit aanhankelijkheid; volgt meer hare 

eigene luimen dan die van haren meester; sluit zich 

meer aan het huis dan aan zijne bewoners aan: 

zoekt haar genoegen meer binnen dan buiten het 

huis, en keert, waar zij kan, in den onafhankelijken, 

nin of meer wilden staat terug. Hare plaats als 

huisdier heeft zij derhalve nagenoeg uitsluitend te 

danken aan hare eigenschappen, de woningen van 

muizen en ratten te zuiveren, in de jeugd als speeltuig 

te dienen, en later een voorbeeld te geven van allerlei 

luimen, waarin zich de mensch, veelal alleen uit 

gewoonte wil voegen. — Im Middel-Azië heeft men 

eene soort, Felis manul genoemd, met zeer lang, 

geelachtig wit haar, weshalve sommigen haar voor 

het stamras der Angorakat houden. Zij bewoont opene, 

maar rotsachtige streken, en verschuilt zich in holen, 

waar zij ook hare jongen werpt. — De Ohaus, Felis 

chaus, of »aflinis” of »Jacquemontiü”, is eene soort, 

die door hare kleur min of meer aan de wilde kat 

doet denken. Zij wordt in Noord-Oostelijk Afrika en 

in Westelijk Azië van de streken om het Kaspi-meer 

tot op het vasteland van Indië aangetroffen. 

Het geslacht der eigenlijke katten besluiten de 

zoogenaamde jagttijgers. Deze dieren doen door 

hunne grootte, hunnen langen staart, hunne kleur en 

teekening aan de luipaarden denken; maar zij zijn 

slanker van gestalte, hooger op de pooten; hun kop 

is kleiner en korter, ofschoon hoog; hun nek van 

eenigzins verlengde opstaande haren voorzien; en hunne 

nagels kunnen minder volmaakt teruggetrokken worden 

dan die der overige katten. De rosachtige grondkleur 

san hun vel is door zwarte, ronde vlekken afgebroken. 

Zij zijn tot Afrika en het heete Westelijke Azië 

beperkt. De Afrikaansche soort, Felis guttata, schijnt, 

volgens de drie hoofdstreken, die zij bewoont, te 

weten Zuid-, Noord-Oostelijk-, en West-Afrika, gelijk 

dit bij den leeuw en den luipaard plaats heeft, eenige 

wijzigingen in kleur en teekening aan te bieden. — 

De Aziatische jagttijger, Felis jubata, is lager op de 

pooten en eenigzins anders gekleurd en geteekend 

dan zijn geslachtsgenoot in Afrika. Hij wordt in Perzië, 

Hindostan en eenige nabijgelegene streken aangetroffen, 

en aldaar als een hond getemd en tot de jagt op 

antilopen gebruikt. Deze jagt bestaat daarin, dat men, 

te paard gezeten, den tijger geblinddoekt voor zich 

houdt, en in het opene veld, waar wild is, gekomen 

zijnde, hem loslaat, ten einde het te bekruipen en te 

vangen. Aan dit daarom de naam van 

jaettijger gegeven. De jagttijgers worden in den 

dier werd 

gevangen staat mak en zijn, om al hunne eigenschappen, 

voor de diergaarden zeer gewenscht, maar veelal ook 

“moeijelijk te verkrijgen. 



Op Madagascar wordt het geslacht der katten door 

eene soort, Felis ferox, gewoonlijk »Cryptoprocta 

ferox” genoemd, vertegenwoordigd. Zij is van eene 

middelbare grootte, heeft eenen langen staart, half 

teruetrekbare nagels, en- hare kleur doet aan die van 

den leeuw denken. Zij is intusschen lager op de pooten 

dan de overige katten; al hare ligchaamsdeelen zijn 

meer in de lengte gerekt, en zij heeft naakte zoolen, 

en aan weêrszijde van elke kaak eene kies meer. De 

inboorlingen noemen dit dier »fossa’’, een naam die 

door de natuurkundigen sedert lang als bijnaam voor 

eene Civet-kat van Madagascar gebezigd werd. 

DYE HY EAN SANS BEAMER Ae 

De Hyena’s zijn groote zoogdieren, die door hunne 

gestalte eenigzins aan die der honden doen denken; 

zich echter van alle overige roofdieren onderscheiden, 

doordien hunne voorpooten aanmerkelijk langer zijn 

dan de achterpooten, hetgeen te meer in de oogen 

valt, daar zij in het algemeen vrij hoog op de pooten 

zijn. Hun maaksel is voor het overige zeer stevig, en 

zij hebben eenen tamelijk grooten kop. De staart 

daarentegen reikt slechts tot aan de hakken. Zij 

loopen op de ballen der teenen, die, gewoonlijk vier 

in getal, met stevige nagels gewapend zijn. Hunne 

bovenkaak is, in den regel, aan weêrszijden, met 5, 

de onderkaak met 4 kiezen gewapend. Hun haar is 

stroef en op den rug tot eene soort van manen 

verlengd. De ooren zijn middelmatig, en zij hebben 

eenen dikken, stompen en van zware borstels 

voorzienen snuit. 

De Hyena’s zijn nachtdieren, die nooit op boomen 

klimmen en hun verblijf in rots- of aardholen opslaan. 

Zij maken jagt op allerlei wilde en tamme dieren, 

verslinden ook allerlei afval van dieren en krengen; 

graven, tot dit einde, zelfs menschelijke lijken op, en 

woelen met hunne voorpooten in den grond, ten einde 

er de palmspruiten uit te halen, Daar zij in het tamme 

vee eenen gemakkelijken buit vinden, zoo naderen 

zij gaarne de menschelijke woningen, nemen echter, 

schuw en vreesachtig van aard, dadelijk de vlugt, 

dat ontdekt heeft. 

Intusschen rooven zij somtijds, indien zij er kans toe 

zoodra zij merken, men hen 

zien, kinderen, en men heeft ook voorbeelden, dat 

zij, door honger gedreven, en gelijk de wolven 

tot troepen vereenigd, enkele weerlooze menschen 

aangevallen en verscheurd hebben. De voor den mensch 

onaangename gestalte der hyëna’s en de omstandigheid 

dat zij zelfs het vleesch der lijken verslinden, zijn 

oorzaak, dat men omtrent deze dieren eene menigte 

verzinsels verspreid en hen als de afgrijselijkste dieren 

voorgesteld heeft. In de gevangenschap vertoonen zij 

zich niet woester dan andere roofdieren, en onderwerpen 

zich veelal spoedig aan de meerderheid van den 

mensch. De beide gewone soorten worden in de meeste 

dierentuinen levend aangetroffen. 

De hyéna’s bewonen Afrika en ook het heete 

Zuid- Westelijke Azië tot Bengalen. 

De eigenlijke hyëna's bereiken ongeveer de grootte 

van den gewonen wolf. 

van vier teenen voorzien, en zij hebben aan weerszijden 

der bovenkaak vijf, der onderkaak vier kiezen. — De 

Elk hunner vier pooten is 

gevlekte hyèna, Hyaena crocula, is rosachtig grijs van 

kleur, met talrijke, rondachtige, donkere vlekken. 

Men treft hem in de meeste streken van Afrika, 

zuidelijk van de groote woestijn gelegen, aan. Bij de 

Nederlanders in Zuid-Afrika is hij onder den naam 

van »tijgerwolf” bekend. Hij is aldaar een zeer 

gevreesde vijand der schapenkudden. De runderen 

verdedigen zich tegen zijne aanvallen, door eenen 

kring te vormen en met de pooten achteruit te slaan. 

Het dikwijls hem in groote, van steenen 

gebouwde en op de wijze der muizenvallen ingerigte 

gelukt 

vallen, met een geitje of schaapje als lokaas, te 

vangen. 

wordt zeer 

Zij verduurt de gevangenschap zeer goed 

Men heeft zelfs voorbeelden 

dat er een, met een schip aangebragt, ontsnapte, 

en mak. 

maar, zonder eenig kwaad gedaan te hebben, eenige 

dagen later, zonder tegenstand weder opgevangen 

werd. — De gestreepte Hyëna, Hyaena striata, is 

minder stevig van maaksel dan de gevlekte; zijn 

snuit is smaller, de ooren zijn langer en puntiger, en 

zijn vel is geelachtig grijs, met zwarte dwarsstrepen 

op de pooten en de zijden van het ligchaam. De 

gestreepte hyëna wordt in Noord-Afrika en bet 

Zuid- Westelijke Azië tot aan den Kaukasus, het 

Altaï-gebergte Bengalen aangetroffen. In 

Zuid-Afrika leeft, behalve de gevlekte hyëna, nog eene 

en 

soort, die veel overeenkomst heeft met de gestreepte; 

zich echter daarvan onderscheidt door veel langere 

haren, van eene donkere, bruinachtige kleur, en 

minder duidelijke strepen op het ligchaam. Zij houdt 

zich gaarne bij het zeestrand op, en wordt derhalve, 

door de Nederlanders van Zuid-Afrika »Strandwolf” 

genoemd. In de wetenschap draagt zij, behalve 

verscheidene andere namen, dien van Hyaena brunnea. 

Men heeft in Zuid-Afrika nog eene soort, die echter 

in verscheidene, ofschoon ondergeschikte opzigten van 

de overige hyèna’s afwijkt. Dit is de Proteles Lalande, 

bij de in Zuid-Afrika gevestigde Nederlanders dardwolf 

genoemd. De aardwolf heeft volkomen de uiterlijke 

gestalte en kleurverdeeling van den gestreepten hyëêna; 

maar hij is veel kleiner en minder gestreept; hij 

onderscheidt zich van alle overige hyëna'’s, doordien 

hij vijf teenen aan elken voorpoot heeft, en van deze 

en tevens van alle overige roofdieren door de geringe 

ontwikkeling zijner kiezen, die, vier in getale aan 

elke zijde van elke kaak, zeer klein, zijdelings 

zamengedrukt en stomp kegelvormig zijn. De aardwolf 

houdt zieh bij dag in aardholen op, en gaat ’s nachts 

op roof uit, die in jonge antilopen, lammeren en 

andere zoodanige zoogdieren bestaat. De oude schapen 

valt hij eveneens aan, zich echter vergenoegende met 



den klomp vet, waarmede hun staart omgeven is. 

De aardwolf is zeldzaam, en werd eerst in 1820 

ontlekt. Men wil, dat hij ook in Nubië aangetroffen 

wordt. De aardholen, die hem tot schuilplaats dienen, 

De Aardwolf. 

DEEMEROENID'BN. CAN TS: 

Het 

dieren, maar ook de wolven en vossen. Hun kop is 

geslacht der honden. bevat niet slechts deze 

tamelijk langwerpig; de ooren zijn middelmatig, min 

of meer puntig en, behalve bij vele tamme honden, 

waar zij afwaarts hangen, regtopstaande. Bij het 

staan of loopen raken slechts de ballen der teenen 

den grond. Aan de achterpooten zijn steeds vier, 

aan de voorpooten, op eene enkele uitzondering na, vijf 

teenen aanwezig. De staart is van middelmatige lenote 

en veelal zeer ruig. De hoektanden zijn groot. Zij 

hebben, op eenige uitzonderingen na, aan weerszijden 

der bovenkaak zes, der onderkaak zeven kiezen, 

waarvan de twee laatsten maalkiezen zijn. 

De honden zijn in den wilden staat over geheel 

Enropa, Afrika en Azië tot op de Soenda-eilanden 

en Japan verspreid. 

De soorten van dit geslacht zijn tamelijk talrijk, 

ofschoon im de natuur minder talrijk dan in de 

boeken. 

Men noemt WOLVEN de groote of tamelijk groote 

soorten. die hoog op de pooten zijn, wier ruize staart 

niet tot op den grond reikt, en wier oog eene 

kringvormige pupil heeft. De kleinere soorten worden 

meer in het bijzonder Jakals genoemd. — Onze gewone 

wolf, Canis lupus, wordt, met uitzondering van IJsland, 

in geheel Europa en in de koude en gematigde 

streken van Azië aangetroften. Hij bereikt ongeveer 

drie en een halven voet lengte; zijn haar vertoont 

grijze, bruine en rosse tinten; de pooten zijn rosachtig, 

en men ontwaart eene zwarte streep op de voorpooten. 

Men treft ook van tijd tot tijd in Frankrijk voorwerpen 

aan, wier haar eenkleurig zwart is, terwijl de Siberische 

wolf somtijds isabelkleurig haar heeft, De wolf is 

zijn diep; zij hebben verscheidene uitgangen en worden 

door het dier zelf gegraven. De Fransche reiziger 

Delalande heeft in een zoodanig hol drie stuks bij 

elkaar aangetroffen en gedood. 

Proteles Lalandei. 

in Groot-Brittannië, Denemarken, Nederland en 

Duitschland geheel uitgeroeid; daar hij echter in 

Rusland, Polen en Frankrijk noeg steeds zeer 

menigvuldig is, zoo gebeurt het somtijds, vooral bij 

ijs in den wintertijd, dat er enkele voorwerpen binnen 

de erenzen van Duitschland verdwalen. De wolf voedt 

zich met herten, reeën en andere zoogdieren; hij 

rooft, waar hij kan, schapen, geiten, kalveren, en 

ontziet zelfs de honden niet. In den winter dwaalt 

hij, veelal tot troepen vereenigd, in het rond, en valt 

alsdan, bij gebrek aan ander voedsel, de paarden en 

zelfs den mensch aan, die, van vele zijden tegelijk 

De wolf houdt 

zich, waar bosschen zijn, overdag daarin op, verlaat 

bestookt, weldra bezwijken moet. 

die echter in den regel bij nachttijd, om op roof 

uit te gaan. De gewone wolf biedt, volgens de 

landstreken, die hij bewoont, somtijds allerlei min of 

meer in het oog vallende verschillen, welke, zonder 

behoorlijk uiteengezet te zijn, niettemin aanleiding 

hebben tot het 

soorten. De wolf van Klein-Azië en Noordelijk Indië 

gegeven stellen van verscheidene 

is b. v. veel rosser dan de onze; die van Japan heeft 

De 

Amerika heeft eveneens de grootste overeenkomst 

donkerder en korter haar. gewone wolf van 

met den onzen, en er worden in Noord-Amerika ook 

zwarte voorwerpen gevonden, maar in Mexico is hij 

rosser van kleur, en in het koude Noord-Amerika 

is hij een weinig grooter dan de onze en heeft 

grijsachtig of, in de geheel noordelijke streken, zelfs 

witachtig haar, — Op de groote, meestendeels met 

gras begroeide vlakten van Noord-Amerika, aldaar 

pprairies” genoemd, heeft men eene soort, Caxis lalrans, 

die in kleur en teekening den gewonen wolf herinnert, 

maar een vierde kleiner is. Hij maakt, tot troepen 

vereenigd, jagt op herten en andere zoogdieren, en 

6 



zijn stemgeluid bestaat in een gehuil, hetgeen 

voorafgegaan wordt door eenige blaffende toonen. 

Er worden ook bij deze soort somtijds witachtige 

voorwerpen aangetroffen. 

Op de Falklands-eilanden leeft eene söort, Cauis 

antarcticus, die in grootte den »prairiewolf” evenaart, 

maar kortere ooren heeft, donkerder van kleur en 

met bruin en zwart geteekend is, en die, voor haar 

verblijf, holen onder de aarde graaft. 

Men noemt JAKAL’s de kleinere soorten van wolven, 

die in Afrika, Zuidoostelijk Europa en het heete 

Azië tot op het vasteland van Indië en Ceylon 

aangetroffen worden. Daar deze dieren, veelal volgens 

allerlei min of de landstreken, meer in het oog 

vallende verschillen aanbieden, zoo heeft men een 

aanmerkelijk getal soorten van Jakals opgesteld, 

zonder die echter behoorlijk te kunnen kenschetsen. — 

De naam van gewone Jakal, Canis aureus, wordt bij 

voorkeur aan de voorwerpen van den kleinen wolf, 

waarvan blijkbaar reeds in den Bijbel gewag wordt 

Dit dier draagt bij de het Heilige Land 

in Perzië 

gemaakt. 

bewonende Turken den naam »Schikal”, 

dien van »Sjechaal’, waarvan de woorden »Schakal”, 

„Jakal® en »lakhals” ontleend zijn. De oude Grieken, 

en in navolging daarvan de oude Romeinen, noemden 

dit dier Men 

Jakals, die de overige streken van Azië, Oostelijk 

»Thoos”. weet niet in hoe ver de 

Hindostan en Ceylon, vervolgens Griekenland tot 

Dalmatië, Algerië en andere streken bewonen, 

onderling standvastige verschillen aanbieden. Voor een 

zoodanig onderzoek ontbreken de noodige bouwstoffen, 

want, niettegenstaande de jakals in de landen, die 

zij bewonen, veelal zeer menigvuldig voorkomen, 

worden zij tot heden in de dierentuinen en musea 

slechts door enkele voorwerpen vertegenwoordied, 

wier studie tot geene bepaalde uitkomst leiden kan. 

De jakal verschuilt zich over dag in rotsholen, 

tusschen struiken of in bosschen, komt echter met 

het vallen van den avond te voorschijn, en zwerft 

gezellig in het rond om zijnen buit op te sporen. 

Hij valt alsdan niet slechts allerlei wilde zoogdieren 

van middelbare grootte of vogels aan, maar nadert 

bij voorkeur het verblijf der menschen, ten einde 

schapen, geiten, kippen, duiven of andere huisdieren, 

ja zelfs kinderen te rooven. Er is overigens 

hoegenaamd niets voor hem veilig, hetgeen slechts 

eenigermate tot bevrediging zijner vraat- en steelzucht 

kan dienen, vermits hij ook eijeren, kaas, brood, 

vruchten, ja zelfs lederwerk en kleederen wegsleept. 

Voor volwassene menschen en groote honden neemt 

hij intusschen steeds de vlugt. Zijn huilend stemgeluid 

wordt van tijd tot tijd door een geblaf afgebroken. 

In het Oostelijk Europa is dit dier, waarschijnlijk 

door vervolgingen, zeer zeldzaam geworden. Men 

heeft aan den jakal van Noord-Oostelijk en Westelijk 

Afrika den naam van »Canis variegatus” en »anthus” 

gegeven, omdat zijne kleur meer in het geelachtig 

De Jakal van Zuid-Afrika, dien men 

den naam van #Canis mesomelas” 

grijze trekt, 

onder afscheidt, 

vertoont gewoonlijk, maar niet standvastig, rosroode 

tinten en eene groote, zadelvormige, zwarte vlek, 

die den geheelen rug inneemt. 

De fraaiste en zeldzaamste van alle wolven is de 

gemaande Wolf, Canis jubatus. Dit dier bewoont de 

bosschen van Brazilië. Hij schijnt er intusschen 

slechts in kleinen getale voor te komen, en niet 

gezellig te leven, en daar hij bovendien vreesachtig 

en zeer schuw is, in de ondoordringbare bosschen 

eene veilige schuilplaats en overvloedig voedsel aan 

kleine dieren vindt, de kudden, huisdieren en den 

mensch niet aanvalt, en derhalve de woningen niet 

nadert, zoo zijn de meeste reizigers in deze uitgebreide 

landstreek hoogstens in de gelegenheid zijn zwaar 

gehuil te hooren, en keeren in den regel terug, zonder 

hem gezien, laat staan verkregen te hebben. De 

gemaande wolf wijkt in allerlei opzigten van de 

overige wolven af. Hij is even groot als de gewone 

wolf, maar veel hooger op de pooten; zijn staart 

is korter, de ooren zijn langer, de hoofdkleur is een 

fraai rosrood, hetgeen op de benedengedeelten der 

pooten in zwart overgaat, terwijl de haren der 

bovendeelen lang zijn en op den nek eene soort van 

zwarte manen vormen. 

Men heeft ook twee soorten van groote wolven, 

wier haar lang en grijsachtig ros is, en die den 

staart 

gewoonlijk. Eene dezer, Canis alpinus, wordt in de 

ruiger en een weinig langer hebben dan 

bergstreken van Zuidelijk Siberië aangetroffen; de 

andere, Caris simensis, die kleiner en rosser is, 

bewoont Abyssinië. 

De vosseN zijn kleiner en lager op de pooten 

staart is langer en veel 

ruiger; de pupil der oogen is bij de meesten loodregt 

langwerpig, en velen hebben aan de bovenzijde van 

dan de wolven; hun 

den staart, digt bij zijnen wortel, eene klier, De 

vossen leven paarsgewijze of eenzaam, en graven, tot 

schuilplaats, holen in den grond. Het zijn nachtdieren. 

Zij voeden zich gewoonlijk met allerlei vogels en 

zoogdieren, indien deze niet te groot zijn om ze te 

overmeesteren. De naam van gewone vos, Canis 

vulpes, wordt bij uitstek gegeven aan de soort die 

Europa en Noordelijk Azië tot China en Japan bewoont. 

De gewone vos bereikt eene lengte van vier voet, 

staart een en een halven voet 

dat 

verscheidenheden, volgens de 

waarvan echter d e 

mnneemt. Men weet, de kleur van den vos 

allerlei voorwerpen, 

aanbiedt: b. v. dat de buik bij de eenen zwart, bij 

de anderen wit is; dat de rosse tint dan eens meer 

in het gele, dan in het roode, dan in het bruine 

trekt; dat bij sommigen, door de jagers »brandvossen” 

genoemd, de punt van den staart zwart, in plaats 

dat bij anderen, de zoogenaamde 

p»kruisvossen”, de rug van eene, somtijds van twee 

van wit, is; 

elkâar kruisende zwarte strepen voorzien is; en dat 



er in Lapland en Siberië vossen gevonden worden, die 

zwartachtig of zelfs min of meer witachtig van kleur 

zijn. Tot verblijfplaats kiest de vos, waar hij kan, 

de bosschen of eenen met digte struiken begroeiden 

grond. De aardholen, welke hij graaft, en die tot 

schuil- en nestelplaats dienen, hebben verscheidene 

kamers en uitgangen. Nadat hij over dag in dit 

verblijf gerust heeft, komt hij, met het vallen van 

den avond, te voorschijn, ten einde op roof uit te 

gaan. Deze bestaat in jonge reeën, hazen, konijnen, 

patrijzen, veldmuizen en andere wilde zoogdieren 

en vogels; hij rooft ook kippen en duiven, zelfs uit 

hare slaapplaatsen, eet vogeleieren, kikvorschen, 

slangen, hagedissen en insekten, plundert de bijenkorven 

en het ooft. Hij wordt, om al deze redenen, als een 

zeer schadelijk dier, overal vervoled en gedood; en 

stelt van zijne zijde allerlei listen in het werk, om 

zijne vervolgers te verschalken, en hun te ontgaan. 

Zijne sluwheid en list zijn derhalve tot spreekwoord 

geworden. Het wijfje van den vos werpt op eens 

vier tot negen jongen, die allen blind geboren worden. 

De vos van Bengalen schijnt niet soortelijk van den 

onzen te verschillen. Die van Egypte, »Canis Niloticus” 

genoemd, die echter tot Abyssinië aangetroffen 

wordt, is kleiner en heeft korter haar dan de onze, 

waarop hij overigens zeer gelijkt. De gewone vos van 

Noord-Amerika, »Canis fulvus” genoemd, heeft 

eveneens de grootste overeenkomst met onzen 

gewonen vos; maar men wil, dat zijn snuit een 

weinig korter en dikker is en de ooren een weinig 

kleiner zijn. Zijne kleur biedt, volgens de voorwerpen, 

even vele verscheidenheden aan als die van onzen 

vos. De zeldzaamste en als bont het meest gezochte 

verscheidenheid is de zoogenaamde zilvervos, dien de 

natuurkundigen den naam van »Canis argentatus” 

geven,’ en wiens haar zwart is met witachtige 

punten. — In de »prairies”” van Noord-Amerika heeft 

men eene geheel andere soort, Canis cinereo-argenteus 

genoemd. Zij is kleiner, haar staart is minder dik 

in het midden, de bovendeelen vertoonen zwarte, 

grijze en witachtige tinten; de nek, pooten en zijden 

zijn ros, de onderdeelen witachtig. In Zuid-Amerika 

heeft men eenen vos, die groote overeenkomst met 

den prairievos heeft, en »Canis Azarae” genoemd 

wordt. Men treft somtijds, bij dit dier, aan weerszijde 

der bovenkaak, een kies meer aan dan gewoonlijk. De 

vos van Patagonië en de nabijgelegene streken wordt 

Canis Magellanieus genoemd. — Im de opene streken 

van Middel-Azië, van de Wolga tot het Baikalmeer 

en Bengalen treft men den Corsa, Canis corsac, 

aan, die veel kleiner dan onze vos, en van boven 

geelachtig grijs, van onderen wit is. Hij graaft, voor 

zijn verblijf, holen onder de aarde, voedt zich 

voornamelijk met springmuizen, eet echter ook vogels 

en insekten. 

Men treft in alle binnen of nabij den poolkring 

gelegene landen en ook op IJsland eenen vos, wilte 

on 

of blaauwe vos, Canis lagopus, genoemd, die een weinig 

kleiner is dan de gewone vos, afgeronde ooren heeft 

en wiens vacht bij de eenen wit, bij anderen van 

een bruinachtig, in het blaauwachtige trekkend grijs 

is. De huid van den blaauwen vos is zeer dun, 

maar, behalve het gewone haar, digt met wolachtig 

bekleed. 

bewoond, menigvuldigaangetroffen, is zeer nieuwsgierig, 

haar Hij wordt in de streken, door hem 

en blijft somtijds rustig zitten, om den mensch aan 

te staren. 

knaagdieren en allerlei vogels. Wanneer, bij wintertijd, 

Hij voedt zich met zoogdieren, vooral 

het voedsel schaarsch is, zwerft hij in het rond, geraakt 

alsdan somtijds op drijvende ijsschotsen, of komt bij 

en in de menschelijke woningen, ten einde al hetgeen 

hem maar eenigzins tot voedsel verstrekken kan, 

weg te slepen. 

Sommige Afrikaansche soorten hebben buitengewoon 

Eene Canis famelieus, uit groote dezer, 

Noord-Oostelijk Afrika, is aanmerkelijk kleiner dan de 

ooren. 

gewone vos, en geelachtig grijs van kleur, — De Venuec, 

Caris cerdo, van Noordelijk Afrika, is isabelkleurig, 

niet grooter dan een konijn, en heeft, naar evenredigheid, 

de grootste ooren van allen. — In Zuid-Afrika heeft 

men twee eenigzins afwijkende soorten. De eene, 

de Chama, Canis chama, die bij sommige natuurkundigen 

onder den geslachtsnaam van »Megalotis” afgescheiden 

heeft 

is even lang als de romp, zij is op de bovendeelen 

wordt, zeer groote oogen, haar ruige staart 

ros van kleur met zwart afgebroken, en heeft een 

donkerbruine kin. 

— De tweede soort, Caxis Lalandei, of 

Zij bereikt niet de grootte van 

onzen vos. 

»Caffer”, en ook »Otoeyon” genoemd, wijkt van alle 

overige hondensoorten af doordien zij zes kiezen 

meer heeft dan gewoonlijk, en dus 48 tanden in het 

geheel. Zij doet overigens door hare gestalte en 

grootte aan denken ; heeft 

geelachtig grijs, met zwart afgebroken haar, terwijl 

den Chama echter 

de bovenhelft der ooren, de staart en het ondergedeelte 

der pooten zwart zijn. ) 
De EIGENLIJKE HONDEN naderen in gestalte min 

of meer de wolven, maar hun snuit is dikker en 

de staart minder ruig. 

In Oost-Indië met de Soenda-eilanden heeft men 

eene soort, Caris primaevus, of »rutilans”, die geheel 

rood- of geelachtig ros van kleur is, in gestalte zeer 

veel overeenkomst met de tamme honden vertoont, 

maar bij welke de laatste kies der onderkaak niet 

aanwezig is. Dit dier bewoont bosschen, verschuilt 

zich in struiken of rotsholen, en gaat, tot kleine troepen 

vereenied, zoowel bij dag als bij nacht, op roof uit. 

Het 

welke soort of soorten van wilde honden onze tamme 

is nog niet met zekerheid uitgemaakt, van 

honden afstammen. Deze waren, zoo als bekend is, 

reeds in de oudste tijden als huisdieren bekend, 

werden door den mensch over de meeste landen 

van den aardbol verspreid, en ondergingen, door 

den invloed van verschillend voedsel, verschillende 
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luchtstreek of zelfs door kunstmatige middelen, allerlei 

veranderingen. De meesten zijn daardoor gekenmerkt, 

dat zij den staart naar de hoogte omgekruld dragen 

en velen hebben hangende ooren. Het is 

waarschijnlijk, dat de zoogenaamde wilde hond van 

ook 

Australië, » Dingo” genoemd, eveneens moet beschouwd 

worden als een aldaar ingevoerd, maar verwilderd 

ras van den gewonen hond. 

heeft 

cancrivorus, die in grootte den jakal evenaart. 

den Krabbenhond, Canis 

Hij 

is op de bovendeelen grijsachtig geel met zwart 

In Guyana men 

afgebroken, op de onderdeeten witachtig, en heeft 

zwartbruine pooten. Dit dier leeft gezellig, houdt 

zich vooral op grasvlakten op, voedt zich met allerlei 

vogels en kleine zoogdieren, eet ook krabben, en 

brengt veel nadeel toe aan het tamme gevogelte. Hij 

wordt ook als huisdier gehouden. 

In het Noordelijk China, het Amoer-land en Japan 

heeft 

»proevonoides”’, ook »Nyethereutes”” genoemd. 

men den marterhond, Canis 

Hij 
heeft de grootte eener kat, is laag op de pooten, 

heeft korte afgeronde ooren, eenen ruigen, slechts 

tot aan de hakken reikenden staart, en donkerbruin, 

met geelachtige en rosse tinten afgebroken haar. 

De Myenahond, Canis pictus, wijkt van alle overige 

hondensoorten af‚ doordien zijne voorpooten slechts 

van vier teenen voorzien zijn. Dit dier is hoog op 

de pooten; het bereikt de grootte van eenen wolf, 

heeft eenen dikken en korten snuit, kort haar, en 

is met zeer groote, witte, okergele en zwartachtige 

vlekken geteekend. De Hyenahond wordt van 

Zuid-Afrika tot Nubië aangetroffen. Hij leeft in 

groote troepen vereenigd, die jagt op antilopen 

en allerlei andere zoogdieren maken, en somtijds zelfs 

den mensch gevaarlijk worden. 

De Wezelhond, Canis venaticus, ook »Ietieyon”’ genoemd, 

is eene zeldzame soort van Brazilië, die aan weerszijde 

der bovenkaak slechts vijf, der onderkaak slechts zes 

heeft. 

zeer stevig van maaksel; de snuit en staart zijn kort, 

kiezen Dit dier is laag op de pooten, maar 

de ooren klein, de teenen eeniezins door vliezen 

vereenigd, en de vacht is met bruin en ros gekleurd. 

Het heeft de grootte eener kat, en zwerft, bij dagtijd, 

gezellig in het rond om jagt op allerlei dieren te 

maken. Zijn stemgeluid is eene soort van geblaf, 

hetgeen aan dat der tamme honden doet denken. 

DE CIVETKATTEN. VIVERRA. 

Civetkatten bevat 

die over Afrika en Madagascar 

Het geslacht der slechts een 

klein getal soorten, 

tot in het Zuidelijk Frankrijk en Spanje met Portugal 

en over het heete Azië verspreid zijn, terwijl in 

Amerika slechts eene en wel afwijkende soort 

aangetroffen wordt. Slechts weinigen bereiken de 

grootte van onze huiskat. Zij zijn overigens slanker 

van gestalte, lager op de pooten en hebben eenen 

veel kleineren en langwerpigen kop. Haar staart 

viverrinus, of 

evenaart in lengte den romp of het overige ligchaam; 

hare zolen zijn grootendeels behaard; zij hebben aan 

elken poot vijf teenen, die min of meer kunnen 

worden teruggetrokken, en van welke de binnenste, 

even als bij de katten, kort en hooggeplaatst is; 

het haar is stroef; zij zijn veelal grijs- of bruinachtig 

van kleur, met donkere strepen en vlekken, die op 

den staart donkere ringen vormen, en zij hebben 

den staart eenen dubbelen 

klierzak, waarin een sterk naar muskus riekend vocht 

aan den wortel van 

afgescheiden wordt. Elke kaak is aan weèrszijde van 

zes kiezen voorzien. De Civetkatten houden zich op 

den grond op, klimmen echter somtijds ook op 

boomen. Zij voeden zich met zoogdieren en vogels, 

zijn vraatzuchtig, wild en veelal onhandelbaar. 

De gewone Civethat, Viverra cwella, 1s stevig van 

maaksel en overtreft onze huiskat een weinig in 

grootte. Zij heeft het haar van den hals en rug 

lang, en is grijsachtig van kleur met vele zwarte 

vlekken en strepen. Haar staart is een weinig korter 

dan de romp. De gewone Civetkat bewoont Westelijk 

Afrika, wordt echter in vele streken van dit werelddeel 

in gevangenschap gehouden, wegens het muskusachtig 

parfum, hetgeen men uit hare klieren trekt. — 

Eene andere soort, de Muskuskat, Viverra zibetha, wordt 

op het vasteland van Indië, en op de Soenda-eilanden 

tot Ceram aangetroffen. 

op de Civetkat, is echter een weinig kleiner, zwakker 

Zij gelijkt in het algemeen 

van maaksel, haar snuit is puntiger, de ooren en 

staart zijn een weinig langer en laatstgenoemde is 

tot aan zijn einde van donkere ringen voorzien. De 

muskuskat klimt niet slechts op boomen, maar gaat 

ook aan de oevers der wateren jagen. — In geheel 

Indië tot op de Soenda- en Philippijnsche eilanden 

heeft men kleimere Viverra Indica of eene soort, 

pRasse”’, die grijsachtig van kleur is met zwarte 

strepen. — Zij wordt op Madagascar en de Komorsche 

eilanden door eene zeer verwante, soort, Miverra 

Schlegeli, vertegenwoordigd. — Op Madagascar heeft 

men noe eene anderesoort, Viverra fvssa, wier staart 

slechts half zoo lang is als het overige higchaam, 

en “wier bovendeelen van langwerpige, zwarte, op 

vier rijen verdeelde vlekken voorzien zijn. — Bij 

Viverra Boiei of »Derbyana’”’, van Borneo, loopen de 

zwarte strepen, vier in getale, dwars over den romp. — 

De Genette, heeft 

lang als het overige ligchaam zonder den romp. Zij is 

geheel Afrika, in het Zuidelijk Frankrijk, Spanje 

en Portugal verspreid, biedt echter, hetzij toevallig, 

Viverra genetla, den staart even 

over 

betzij volgens de voornaamste dezer verschillende 

streken, allerlei afwijkingen aan ten opzigte der 

verdeeling der vlekken en de toonen der kleuren. 

In Malakka en op de Soenda-eilanden heeft men 

eene soort, de Zinsang, Viverra linsang, die van alle 

overigen afwijkt door de buitengewone slankheid 

hare en die bovendien eenen zeer van al deelen, 

langen staart heeft. 

omarmde 

pete Weef ee 



De Linsang. 

In Wereld 

Civetkatten vertegenwoordigd door eene soort, Bassaris 

de Nieuwe wordt het geslacht der 

astula genoemd. Dit dier bereikt nagenoeg de grootte 

eener kat, maar het is slanker van gestalte, de staart 

is nagenoeg even lang als het overige ligchaam, en 

de vacht is geelachtig grijs, met zwart afgebroken. 

Men treft het in Mexico in rotsige streken aan. 

Het is een nachtdier, hetwelk vooral van ratten en 

muizen leeft, maar ook, waar het kan, verwoestingen 

in kippenstallen en duivenhokken aanrigt. 

DE ICHNEUMONS. HERPESTES. 

De Lehneumons zijn roofdieren der Oude Wereld, 

die, als het ware, het midden vormen tusschen de 

Civetkatten en Wezels. Zij bereiken zelden de erootte 

eener kat, zijn slanker van gestalte dan deze, en 

zeer laag op de pooten. Hun kop is klein en eenigzins 

langwerpig. de ooren zijn klein en afgerond, en de 

ruige staart heeft omstreeks de lengte van het overige 

ligchaam. Elke poot is in den regel van vijf teenen 

voorzien, van welke de binnenste zeer hoog geplaatst 

is. Hunne zolen zijn min of meer naakt. Men ontwaart, 

bij den wortel van den staart, een zak, waarin een 

Het 

haar der meeste soorten is van afwisselend lichte en 

zeer sterk riekend vocht afgescheiden wordt. 

donkere ringen voorzien, en onder dit gewoon haar 

ontwaart men een digt wol- of vilthaar. De meesten 

hebben zes kiezen aan weêrszijde van elke kaak. 

De [ehneumons zijn dagdieren, die op den grond 

leven, en zich daarin ‘holen eraven tot schuil- en 

nestelplaats dienende. Hun voedsel bestaat in kleine 

zoogdieren, vogels, slangen, hagedissen, insekten en 

eijeren van vogels en kruipende dieren. Zij loopen 

sluipende, en het stemgeluid bestaat in eene soort 

van eentoonig gefluit. Zij zijn over geheel Oost-Indië 

tot op de Soenda-eilanden en over Afrika verspreid, 

en eene soort wordt in Zuidelijk Spanje aangetroffen. 

De meeste soorten hebben zes kiezen aan weèêrszijde 

d 

Viverra linsang. 

van elke kaak, en vijf teenen aan elken poot. — Eene 

der grootste is de gewore lehneumon, Herpestes 

ichneumon. Zij evenaart in lengte eene kat, is echter 

veel ranker, veel lager op de pooten, heeft eenen 

kleinen kop, maar daarentegen eenen veel langeren, 

ruigen en aan zijn einde van eene kwast voorzienen 

staart. De haren van den gewonen Ichneumon zijn 

bruingrijs, maar van geelachtig grijze en zwarte 

ringen voorzien. Hij bewoont Noordelijk Afrika, en 

het schijnt ook dat de Lehneumons, die in Zuidelijk 

Spanje en Portugal voorkomen, in het wezenlijke 

niet van deze soort verschillen. Hij houdt zich gaarne 

in de nabijheid van het water op, is een even wreed 

roofdier als de marters, bunsings en wezels in het 

algemeen, en verslindt niet alleen de eijeren van 

Men 

zal wit het een en ander beseffen, dat dit dier reeds 

allerlei vogels, maar ook die van krokodillen. 

aan de oude Egyptenaren bekend was, en het werd 

door hen zelfs onder de heilige dieren gerangschikt, 

wier ingebalsemd ligchaam men in de graven plaatste. 

Het gaf ook aanleiding tot het uitvinden en verspreiden 

waarvan de meest bekende die van allerlei: fabelen, 

is, dat het den slapenden krokodil door den muil 

De 

schrijvers vermelden dit dier reeds onder den naam: 

tot in den buik zou kruipen. oude klassieke 

van lchneumon, terwijl zijn tegenwoordige landnaam 

De eroote Ichueumon, van Is, in Keypte »Nems” 

Kaffer-land schijnt van de gewone soort slechts te 

verschillen, doordien de grondkleur zijner haren min 

of meer donker grijs is. — Onder de overige soorten 

Afrika, 

ranker van gestalte zijn, 

van van welke de meesten kleiner en veel 

voeren wij slechts nog den 

dwarsgestreepten lehneumon. Merpestes fasciatus, aan. 

Hij is, ofschoon stevig van maaksel, kleiner dan de 

gewone Ichneumon, en heeft eenen korteren staart. 

De bruine hoofdkleur van dit dier wordt, op den rug, 

door geelachtige dwarsstrepen afgebroken. Het bewoont 

Oostelijk Afrika van Abyssinië tot Mozambique. — 

De meest algemeene soort van het vasteland van 



Indië, die van Hindostan tot Bengalen verspreid is, 

wordt de grijze lehneumon, Merpestes griseus, 

genoemd. Zijne grijze haren zijn van rosachtig gele 

en bruine ringen voorzien. Gelijk de overige soorten 

van Ichneumons en andere kleine roofdieren, doet 

bij den slangen een verwoeden oorlog aan, onverschillig 

of ze niet vergiftig of vergiftig zijn. Hij weet de 

gevaarlijke beten van laatstgenoemden te ontwijken, 

en zelfs de groote en met regt door den mensch 

en de overige dieren zoo zeer gevreesde brilslangen 

te overmeesteren. Het volksbijgeloof der inboorlingen 

van deze streken wil mtusschen, dat dit dier, door 
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vergiftige slangen gebeten, als tegengif, den wortel 

van de plant Mungo gebruikt, die derhalve door 

de kruidkundigen ook Slangwortel (Ophiorhiza) 

genoemd werd. — De Ichneumon van Java en 

Sumatra, Merpestes Javanicus, is zeer kennelijk aan de 

zeer sterk in het roodbruine trekkende kleur van 

zijn haar. — In Hindostan ontmoet men eene zeer 

opmerkelijk geteekende soort, Herpestes witlicollis. Zij 

is stevig van maaksel, grijs- of roodbruin van kleur, 

en zeer kennelijk aan eene breede zwarte streep, 

die aan weèêrszijde van het oor tot op de schouders 

loopt. 

De Herpestes vitticollis. 

Men heeft in Zuidelijk Afrika eenige soorten, wier 

achterpooten slechts van vier teenen voorzien zijn; 

hare gestalte en haar maaksel stemmen overigens 

geheel met die der voorgaande soorten overeen. De 

meest bekende onder deze wordt Herpestes penicillatus 

genoemd. Dezer haar is op eenen valen grond van 

zwarte en witachtige ringen voorzien. 

De fehneumons van Madagascar hebben, gelijk de 

gewone Iehneumons, vijf teenen aan elken poot, 

maar deze teenen zijn van zeer ongelijke lenate; 

en het geheele dier met al zijne deelen is veel 

slanker van gestalte. De gewone soort, Galidia elegans, 

bereikt, met den staart, omstreeks twee voet lenste. 

Zij heeft eene kastanjebruine kleur, die op den staart 

door zwarte ringen afgebroken wordt. Laatstgenoemde 

is een weinig korter dan het overige liechaam. 

De Westkust van Afrika brenet eene, in allerlei 

voort, die Crossarchus opzigten, afwijkende soort 

obscurus genoemd wordt. Haar snwut is verlened 

en puntig: de nagels, vooral die der voorpooten. 

zijn rester en veel krachtiger dan gewoonlijk, en er 

zijn slechts 5 > Á kiezen aanwezig. Hare pooten 

zijn overigens allen van vijf teenen voorzien. Het 

haar is effen donkerbruin van kleur. 

Eene in andere opzigten afwijkende soort, Rlyzaena 

Zuidelijk Afrika. Zij heeft, 

gelijk de voorgaande, slechts 5 > 4 kiezen, maar 

telradactyla, bewoont 

haar snuit is stomp; zij heeft aan elk der vier 

pooten slechts vier teenen, maar deze zijn met zeer 

lange nagels gewapend; haar staart is aan zijn einde 
te) 

van eene kwast voorzien, en haar bruine vacht is 

met grijs en geelachtig ros geschakeerd. 

DE NAEZE DSS MeUISMDEMEAS 

Men gebruikt in de dierkunde den algemeenen 

naam van Wezel, Mustela, niet alleen voor deze dieren, 

maar ook voor de bunsings en marters, den veelvraat 

en eenige andere uitheemsche soorten. Deze dieren 

hebben een afgeronden kop met eenen korten snuit; 

tamelijk kleine, afgeronde ooren; korte pooten, die 

allen van vijf teenen voorzien en met korte, kromme 

nagels gewapend zijn; veelal behaarde zoolen, eenen 

rolvormigen, ruigen staart, die even lang of korter 

dan het overige liechaam is, en een min of meer in 

de lengte gerekten en veelal zeer slanken romp. Velen 

zijn bruin van kleur, maar sommigen nemen tijdelijk 

hebben slechts 18, een wit kleed aan. Eenigen 

anderen 24 kiezen. De endeldarm is bij zijn einde 

van twee kliervakken voorzien, waarin een onaangenaam, 

riekend vocht afgescheiden wordt. 

Deze dieren zijn, met uitzondering van Afrika, 

Australië en de eilanden der Zuidzee, over alle 

werelddeelen verspreid, en worden tot in het hooge 

noorden aangetroffen. Zij loopen sluipende, leven op 

den gerond of zelfs in aardholen, maar sommigen 



klimmen ook voortreffelijk en houden zich zelfs bij 

voorkeur op boomen op. Hun voedsel bestaat in 

allerlei vogels Zij 

bekruipen en bespringen hunnen buit, of verrassen 

slapende dieren, en dooden ze gewoonlijk, door hun 

zoogdieren, en _ vogeleijeren. 

de hals-slagader door te bijten, hetgeen oogenblikkelijk 

den dood ten gevolge heeft. 

zijn op het warme bloed en de hersenen der dieren, 

Daar zij zeer graag 

zoo verwurgen zij. wanneer zij er de gelegenheid toe 

hebben, velen achtereen, tot dat hun bloeddorst gestild 

is, en laten het overige van hunnen buit liggen. Zij 

rigten derhalve, bij hunne nachtelijke overvallen in 

het verblijf van het tamme gevogelte, veelal eroote 

verwoesting hieronder aan, en zijn even schadelijk 

voor den wildstand, daar velen bij voorkeur jagt op 

de voor de tafel gezochte dieren maken. De meesten 

gaan bij nachttijd op roof uit. 

Men geeft meer in het bijzonder den naam van 

WEZELS aan de kleine soorten met een zeer slank 

ligchaam, waardoor zij bijzonder in staat gesteld zijn 

langs den grond te sluipen en door naauwe openingen 

te kruipen. Zij hebben in de bovenkaak 4 > 2, 

in de onderkaak 5 > 2 kiezen. Hun staart is 

aanmerkelijk korter dan het overige ligchaam, Hiertoe 

behooren het wezeltje en het hermelijn. Met Wezeltje, 

Mustella vulgaris, bereikt drie vierden voet lengte, 

waarvan de staart ongeveer een vierde inneemt. Het 

is op de bovendeelen kaneelkleurig, op de onderdeelen 

witachtig. De 

witachtig, maar nooit zwart gelijk bij het hermelijn. 

punt van den staart is somtijds 

Daarentegen neemt, in zeer koude streken of op 

hooge gebergten, somtijds het geheele diertje eene 

witachtige kleur aan. Het wezeltje voedt zich met 

allerlei zoogdieren en met vogels tot de grootte van 

eene duif. Het doet ook veel nadeel door de eieren 

van patrijzen, fazanten of andere vogels te ledigen; 

aan den anderen kant mag het daarentegen, daar 

het rotten en vooral veel veldmuizen wegvanget, als 

een nuttig dier beschouwd worden. Het houdt zich 

bij voorkeur op velden op, en leeft in muizen- of 

andere holen, alwaar ook het wijfje zijne jongen 

werpt. — Met Hermelijn, Mustela erminea, is grooter 

dan het wezeltje, daar het meer dan een voet lengte 

bereikt, en zijn staart is naar evenredigheid langer en 

steeds van eene zwarte punt voorzien; ook wordt 

het, gedurende den winter, behalve de punt van 

den staart, geheel zuiver wit. Het houdt zich in 

bosschen of velden op, en het wijfje werpt de jongen 

in holen van muizen, konijnen of boomgaten. Het is 

veel koener dan het wezeltje, ontziet zich niet, zelfs 

konijnen en hazen te bespringen, en is derhalve een 

zeer schadelijk dier. Men weet, dat de vellen dezer 

diertjes in het witte kleed, als versiering van mantels, 

vroeger in de kleedij der vorsten eene groote rol 

gespeeld hebben. 

men den naam van De wezelsoorten, aan welke 

BUNSINGs geeft, onderscheiden zich van de eigenlijke 
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wezels slechts doordien zij minder slank van gestalte 

en een weinig grooter zijn. De meest bekende soort is 

de gewone Buusing, Mustela putorins, die gewoonlijk 

anderhalven voet lengte bereikt, waarvan de staart 

ongeveer een derde inneemt. Hij is bruin van kleur, 

maar de haren der ooren en om den mond zijn wit. 

Ten opzigte van zijn verblijf en zijne levenswijze. 

heeft hij veel overeenkomst met het hermelijn, en 

is, gelijk dit diertje, een zeer gevreesde vijand voor 

het jagtveld. In het slechte jaargetijde, aast hij ook, 

bij gebrek, op visch. Elkeen weet, dat hij, door den 

onaangenamen reuk, dien hij verspreidt, aanleiding 

heeft tot een De 

bunsing kan ook getemd gehouden worden; zijn 

gegeven bekend spreekwoord. 

haar wordt alsdan veelal, met den tijd, witachtig 

geel, de oogen nemen eene roode kleur aan; kortom 

er ontstaat een Albino-ras van den bunsine, hetgeen 

men den naam van Pretje geeft, en dat door de 

natuurkundigen gewoonlijk als eene eigene soort, door 

hen »Mustela furo” genoemd, beschouwd wordt. Het 

Men houdt 

het in kisten of kooijen, van het licht afgesloten, en 

Dit 

geschiedt door dit diertje in de konijnenholen te laten 

fretje wordt zeer mak en handelbaar. 

gebruikt het tot het vangen van konijnen. 

kruipen, alwaar het de konijnen doodbijt of in dier 

voege verjaagt, dat zij hunne holen verlaten, en alsdan 

in netten gevangen of door de jagers geschoten 

worden. Deze soort van jagt was reeds bij de oude 

Romeinen bekend, en zelfs de woorden »Fret” en 

»furo”” zijn wit den Latijnschen naam »Viverra” 

verbasterd. De bunsing wordt, met uitzondering 

der zeer koude streken, in geheel Europa, en in 

het gematigde Azië tot op het Himalajah-gebersote 

aangetroffen. — In Zuidelijk Rusland heeft men een 

bunsing, Mustela Sarmatica, wiens bruine vacht overal 

met zeer groote gele vlekken bedekt is, en die door 

deze fraaije teekening zeer in het oog valt. — De 

bunsing van Java en Sumatra, Mustela nudipes, is 

geelachtig ros, maar de kop en de punt van den 

staart zijn wit. 

De Nerts-bunsing, Mustela lutreola, wijkt van de 

overige soorten af‚ doordien zijne pooten een weinig 

korter en de teenen aan hunne grondhelft van 

zwemvliezen voorzien zijn. Er is ook verschil in zijne 

levenswijze, doordien hij zich aan de oevers der 

rivieren en meeren ophoudt en zich voornamelijk met 

kreeften, kikvorschen en schelpdieren voedt. Dit dier 

heeft ongeveer de grootte van onzen bunsing: het is 

donker kastanjebruin van kleur, met witte lippen; 

het bewoont Oostelijk Europa, wordt echter ook in 

Noord-Amerika aangetroffen. 

Men noemt MARTERS de grootere soorten, met eenen 

min of meer verlengden staart, die in de bovenkaak 

5 X 2, im de onderkaak 6 X 2 kiezen hebben. 

Zij zijn steviger van maaksel dan de eigenlijke wezels 

en de bunsings, en houden zich dikwijls op boomen op. 

De soorten is de Canada-marter, grootste van alle 



Mustela Canadensis. Zij bereikt ruim drie voet lengte, 

waarvan de staart meer dan een derde inneemt. 

De snuit, pooten, buik en staart zijn bruinzwart, de 

overige deelen met bruin, grijs en eene geelachtige 

tint geschakeerd. Haar vacht is als bont gezocht. 

Zij houdt zich in bosschen op, en wordt in de 

sematigde of tamelijk koude streken van Noord-Amerika 

aangetroffen. — Eene eenigzins kleinere soort, wier 

staart echter naar evenredigheid langer is, Mustela 

Hardwick, bewoont het vasteland van Indië. Zij is 

bruin of bruinachtig zwart, hetgeen echter op de 

onderzijde van den hals door eene fraaije geelachtige 

tint vervangen wordt. — Eene op de voorgaande in 

vele opzigten gelijkende soort, Mustela Henrici, leeft op 

Java en Sumatra. — Wij hebben in ons land twee 

soorten van marters, die thans echter overal vrij 

zeldzaam geworden zijn. Zij bereiken ruim twee 

voet lengte, waarvan de staart ongeveer een derde 

gedeelte inneemt, en zijn bruinzwart van kleur met 

eene lichte vlek aan de keel. Bij een dezer, den 

Boom-marter, Mustela martes, is de keelvlek geel. Zij 

geheel D is over Europa tot in Westelijk Siberië 

verspreid, komt ook in Noord-Amerika voor, en 

houdt zich gaarne op boomen op. De tweede, de 

Sleen-marder, Mustel a foina, heeft eene witte keel en, 

als men wil, Zoo de gedaante der achterste kiezen 

eenigzins gewijzigd. Zij werd in Europa en een 

gedeelte van Azië waargenomen. — De, wegens haar 

gezocht bont, meest beroemde soort is de Sadel, 

Mustela zibellina, van Siberië. Zij heeft de grootte van 

onzen marter, maar haar staart is een weinig korter: 

zij is echter vooral gekenmerkt door hare, geheel 

en al diet met haar bedekte teenballen. Hare veelal 

donkerbruine kleur gaat op de keel in het grijsachtige 

over. Men heeft echter ook geheel witgele voorwerpen. 

De vellen van den Sabel werden eerst in de vijftiende 

eeuw in Europa bekend, en in den beginne het stuk 

Het schijnt, dat 

de marter van Japan, gewoonlijk »Mustela melampus” 

met veertig goudgulden betaald. 

De Veelvraat. 

genoemd, niet als soort van den Sabel verschilt, 

niettegenstaande de voorwerpen van dit land, veelal, 

maar niet altijd, van den Sabel afwijken, doordien 

zij geelachtig van kleur zijn, den kop en de pooten 

veelal zwart hebben. 

De Veelvraat, Gulo borealis,heeft hetzelfde tandenstelsel 

als de marters en wijkt van deze slechts af door een 

veel steviger ligchaamsbouw, meer ineengedrongen 

Hij bereikt eene 

lengte van drie voet, waarvan de staart slechts een 

Hij heeft tamelijk kleine 

vormen en eenen korteren staart. 

vijfde gedeelte inneemt. 

ooren, stevige en kromme nagels, nagenoeg geheel 

behaarde zoolen, en het geheele ligchaam is met lang 

bedekt. 

ontwaart 

van kleur, maar men Hij is bruin 

de een 

haar 

met 

den 

op lenden groote, zwarte, 

Men treft 

het 

noordelijke halfrond aan; in Europa is hij derhalve 

tot Finland en Lapland beperkt. Hij houdt zich bij 

grijsachtig wit omzoomde vlek. 

veelvraat in de koude streken van geheele 

voorkeur op in rotsige streken, en graaft, tot zijn 

verblijf, onderaardsche holen. Gelijk de Lynx bespringt 

hij zijnen buit uit allerlei schuilhoeken, voornamelijk 

rotsen en boomtakken. Deze buit bestaat vooral 

in allerlei zoogdieren, en hij ontziet zelfs herten, 

rendieren en paarden niet. Even bloeddorstig als 

de marters, moordt hij, zoo mogelijk, meer dieren 

dan hij tot ‘zijn onderhoud noodig heeft en bepaalt 

zich dikwijls tot de beste stukjes en het opslorpen 

van bloed. Men heeft over dit dier allerlei fabelen 

verspreid, waaronder de meest bekende die is, dat 

hij, na zieh vol gevreten te hebben, zich van zijn 

voedsel ontlast, door zijn ligehaam tusschen twee 

digt bij elkander staande boomstammen te klemmen, 

kunnen ten einde dadelijk weder met eten te 

beginnen. Zelfs zijn naam van veelvraat berust op 

eene eenvoudige nabootsing van klanken, vermits 

dit dier in het Zweedsch »ljell-Jerf” heet, hetgeen 

»Rots-Jerf” beteekent, terwijl hij in het Deensch 

eenvoudig »laerv” genoemd wordt. 

Gulo borealis. 



De Panda, Ailurus fulgens, die Nepaul bewoont, 

en aldaar ook »Tschitwa” genoemd wordt, is een 

hetwelk 

vorm zijner kiezen, waarvan er aan elke zijde van elke 

wezelachtig zoogdier, intusschen door den 

kaak zes aanwezig zijn, tot de waschbeeren nadert. 

Het wordt aanmerkelijk grooter dan eene kat, zijn 

staart evenaart in lengte den romp, de zoolen zijn 

met haren bekleed, en zijn vacht is zeer fraai gekleurd, 

te weten op de bovendeelen ros- of bruinrood, op 

de onderdeelen en pooten zwart, terwijl de staart 

met geelachtige ringen versierd is. De Panda houdt 

zich in de nabijheid der rivieren op; hij klimt op 

boomen, en voedt zich voornamelijk met kleine 

zoogdieren en vogels. 

Aan de marters sluiten zich eenige afwijkende 

soorten aan. Zij hebben hetzelfde tandenstelsel als 

deze, maar geheel maakte zoolen. Eene dezer, Mustela 

barbara, doet door hare gestalte aan de marters 

denken, maar zij bereikt tot vier voet lengte, waarvan 

Zij 
is zwartbruin van kleur, maar de kop trekt im het 

de staart ongeveer een derde gedeelte inneemt. 

geelachtig grijze, en de keel is van eene witte vlek 

voorzien. Dit groote dier wordt van Guyana, over 

Brazilië, tot Paraguay aangetroffen, en heeft in zijne 

levenswijze veel overeenkomst met onzen boommarter. 

Eene veel kleinere soort, van ongeveer twee voet 

lengte, Mustela vittata, doet door hare kleuren aan 

den honigdas denken. Hare hoofdkleur is grijs, maar 

de snuit, pooten en buik zijn zwart, en er loopt een 

witte band van het voorhoofd tot op de schouders. 

DE VISCHOTTERS. LUTRA. 

De Vischotters stemmen overeen met de wezels, 

door hun in de lengte gerekt ligchaam, hunne korte 

pooten, en korte ooren. Zij wijken daarentegen, door 

zoo vele andere kenmerken, zoowel van hen als van 

de overige. verscheurende dieren af, dat zij een 

zelfstandig in zich gesloten geheel vormen. Hun kop 

is zeer dik; hun snuit kort, breed en met zeer dikke 

borstels bezet; hunne teenen, aan elken poot vijf 

in getal, zijn door zwemvliezen vereenigd; de 

teenen zijn met scherpe en gekromde nagels gewapend, 

die intusschen bij sommige soorten zeer klein 

zijn, of zelfs gedeeltelijk ontbreken; hun staart, die 

gewoonlijk slechts een derde van de geheele lengte 

van het dier beslaat, is eenigzins van boven naar 

onderen afgeplat; zij hebben meestal vijf kiezen aan 

elke zijde van iedere kaak, 

gekenmerkt door hun kort, glanzig en glad aanliggend 

en zijn vooral ook 

biedt vele 

eigenaardigheden aan, vermits zij zich aan de oevers 

haar. Hunne levenswijze eveneens 

der meren en rivieren of zelfs der zee ophouden, 

nagenoeg uitsluitend van visch leven, voortreffelijk 

duiken en zwemmen, en nachtdieren zijn. De otters 

bewonen Amerika, Europa, Afrika en Azië tot Japan 

en de Soenda-eilanden. Hun vleesch wordt door de 

Kamschatdalen voor lekker gehouden. 
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Men kan den naam van eigenlijke vischotters aan 

de soorten geven, die min of meer op de gewone 

soort gelijken, zich bij en in het zoete water ophouden 

en twintig kiezen hebben. Onze gewone Vischolter, 

Lutra vulgaris, 1s over het grootste gedeelte van 

Europa en het koude Azië tot Japan verspreid. Hij 

bereikt, met den staart, eene lengte van vier voet, 

en is op de bovendeelen bruin, op de onderdeelen 

grijsachtig, op de wangen, de keel en den mond 

witachtig. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit 

visschen; maar hij eet ook kreeften, kikvorschen en 

waterratten. De zintuigen van gehoor en reuk zijn, 

gelijk bij de overige soorten, buitengewoon scherp. 

Tot verblijf graaft hij aan den oever der wateren 

holen met verschillende uitgangen, van welke de 

eene onder, eene of twee andere boven den waterspiegel 

uitkomen. Bij strenge koude begeeft hij zich ook 

door de wakken van het ijs in het water. Het wijfje 

werpt, dikwijls reeds in de maand Februarij, 

telkens omstreeks vier, bij de geboorte nog kleine, 

ofschoon blinde en naakte jongen. De vischotter, 

zeer schuw en voorzigtig, wordt veelal in den 

tammen staat zoo buitengewoon mak, dat hij zijnen 

heer als een hond naloopt. Aan vele vervolgingen 

van de zijde des menschen blootgesteld, hetzij omdat 

hij veel nadeel aan de vischwateren toebrengt, hetzij 

om de waarde van zijn als bont zeer geschat vel, 

of 

van 

streken min 

De 

Lutra 

vele bevolkte 

zeldzaam geworden. 

is hij in meer 

het 

Canadensis, heeft veel 

— vischotter , 

koude Noord-Amerika, 

overeenkomst met den onzen, is echter veelal 

aanmerkelijk grooter. — De gewone vischotter van 

Zuid-Amerika, Lutra Brasiliensis, heeft den neus met 

haartjes bekleed. — De vischotter der Soenda-eilanden, 

Lutra leptonye, schijnt niet de grootte van den onzen te 

bereiken; hij is roodachtig bruin van kleur en bovendien 

zeer gekenmerkt door zijne kleine zwemvliezen en 

buitengewoon kleine nagels. — De vischotter van 

Zuidelijk Afrika, Zwtra leptonye, heeft niet slechts, 

gelijk die der Soenda-eilanden, kleine zwemvliezen 

en zeer kleine nagels, maar laatstgenoemden zijn 

bovendien rondachtig en slechts tot de drie middelste 

vingeren der achterpooten beperkt. Dit dier wordt 

grooter dan onze gewone vischotter en is veelal licht 

en grijsachtig van kleur. 

De Zeeotter, Lutra marina, ook »Enhydris marina” 

genoemd, wijkt in allerlei opzigten van de overige 

vischotters af. 

achteren geplaatst, en de teenen nemen van buiten 

De achterpooten zijn veel meer naar 

binnen in lengte af; die der 

zijn zeer kort, stompachtig, de derde en vierde geheel, 

naar voorpooten 

de overige grootendeels onderling zamengegroeid; 

de ooren staan lager, de staart is korter en zeer 

dik; hij heeft aan elke zijde der bovenkaak een kies 

minder, dus in het geheel slechts achttien kiezen. en 

twee de middelste snijtanden van de onderkaak 

verdwijnen meestal in den gevorderden leeftijd. De 



zecotter bereikt eene lengte van zes voet, en is de 

grootste en zwaarste van alle bekende soorten. Zijn 

haar is Hij 

zwemt en duikt uitstekend en wordt, im het ruime 

fraai bruin van kleur en zacht. 

sop, somtijds tot honderd uren afstand van het land 

aangetroffen. In den zomer houdt hij zich ook aan 

het ondergedeelte der rivieren op. Men ziet deze dieren 

dikwijls met elkander in de zee spelen en, gelijk 

apen, allerlei zonderlinge houdingen aannemen. Hij 

slaapt op het land, gekromd liggende, als een hond. 

Het wijfje werpt, eveneens op het land, telkens een 

jone, brenet het echter weldra naar zee, en oefent 

door het in de hoogte te het het, werpen, in 

zwemmen. Het verblijf van den zeeotter schijnt 

beperkt te zijn tot de kusten en landen van den 

noordelijken Stillen Oceaan. 

door vele en onophoudelijke vervolgingen in vele 

streken geheel of nagenoeg geheel uitgeroeid, en is in 

andere en in het algemeen zeer zeldzaam geworden. 

Dit geschiedde ten wille van het vel, hetwelk hooger 

dan eenig ander bont geschat, en waarvan het stuk 

met eenige duizend gulden betaald wordt. Deze vellen 

gaan niet buiten Rusland: en zelfs vroeger scheen 

zich de handel daarmede nagenoeg uitsluitend tot 

China te beperken. 

De zeeotter. 

DE PALM-MARTERS. PARADOXURUS. 

Men geeft dezen naam aan eene kleine reeks van 

soorten, die ten opzigte van hare gestalte min of 

meer overeenkomst hebben met de Civetkatten, wier 

zoolen echter naakt zijn. Zij hebben ook een gelijk 

4, maar de knobbeltjes getal kiezen, te weten 6 > 

dezer kiezen hebben alle punten sterk afgerond. Zij 

behooren in Azië thuis: intusschen wordt er eene 

soort in het heete, Westelijke Afrika aangetroffen. 

Men noemt EIGENLIJKE PALMMARTERS de soorten, 

Civetkatten 

vertoonen. Hare binnenteen is intusschen veel langer 

die de meeste overeenkomst met de 

dan bij deze dieren; zij hebbenachter de geslachtsdeelen 

eene overlangsche plooi, waarin een sterk riekend 

vocht afvescheiden wordt; haar staart is steeds even 

lane of langer dan het overige ligchaam; zij leven 

op boomen, en voeden zich, behalve met dieren, ook 

Het getal 

schijnt gedeeltelijk in 

veel met vruchten. soorten. door de 

schrijvers aangevoerd, de 

verbeelding te bestaan, vermits deze dieren allerlei 

toevallige afwijkingen, vooral in de kleur, vertoonen. — 

De 

vasteland van Indië, aldaar »Poegoenie” 

gewone Palmmarter, Paradorurus typus, van het 

genoemd, 

Lutra marina. 

vertoont zwarte en geelachtige tinten; hij heeft zes 

zwarte, min of meer onduidelijk bepaalde strepen 

langs den rug, en aan weèêrszijde eene witte vlek 

onder en eene andere boven het oog. — Op de 

Soenda-eilanden wordt de plaats dezer soort vervangen 

door de moesanga der Javanen, Paradorurus hermaphrodita 

of »musanga’”’. die zeer veel overeenkomst vertoont met 

de Poegoenie van het vasteland van Indië, maar een 

witachtig voorhoofd heeft. 

kleinen getale, over de Molukken tot de Aroe-eilanden 

verspreid. — Eene grootere soort, die met den 

staart meer dan drie voet lenete bereikt, Paradoeurus 

Zij is 

steeds witte 

leucomgystar, komt van Sumatra en Borneo. 

heeft 

en het laatste gedeelte van den staart 

veelal zeer donker van kleur, 

baardharen, 

is eveneens wit. — Het eiland Java herbergt bovendien 

eene slankere soort, Paradorurus trivirgatus, die 

geelachtig of grijsachtig van kleur is, en wier bovendeelen 

van drie donkere overlangsche strepen voorzien zijn. — 

De soort van het heete West-Afrika toont in haren 

vorm veel overeenkomst met laatstgenoemde soort. 

Zij is grijsachtig met zes rijen ronde, zwarte vlekken 

op de bovendeelen, en eene witte vlek aan weerszijde 

van den schouder. 

Intusschen werd hij. . 

Zij is ook, ofschoon in 



De Palm-marter van West-Afrika. Paradoxurus binotatus. 

Men heeft in het Himalajah-gebergte, op Malakka, 

Sumatra en Java, eene zeer groote, in verschillende 

opzigten van de Palmmarters afwijkende soort. Dit 

is de Beer-marter, Aretietis bintnrong of »penicillata”’. 

Dit Het 

heeft eenen dikken kop, en zijn lang en stroef haar 

dier bereikt eene lengte van vier voet. 

vormt aan de punt der ooren eene soort van kwastje. 

De staart, die even lang is als het overige ligchaam, 

dient tot het grijpen en vasthouden, en kan tot dit 

einde omgerold worden. De oude mannetjes zijn 

geheel zwart, de wijfjes grijsachtig en de jongen 

grijsachtig geel. De beermarter heeft eene nachtelijke 

levenswijze; hij klimt met behendigheid, ofschoon 

zijne bewegingen niet zeer vlug zijn. Hij voedt zich, 

behalve met vruchten, ook met allerlei dieren. 

De Otter-marter. 

DIER KSONERAST IKS ANACS TU As 

De Koeati’s, van welke men verschillende soorten 

beschreven heeft, zonder ze naauwkeurie te kunnen 

47 

De Beermarter. _Arctictis binturong. 

Aan de palmmarters sluit zich eene in allerlei 

opzigten afwijkende soort, de Otter-marter, Cynogale 

Bennettiù, of »barbata” aan. Haar staart neemt slechts 

een vierde der geheele lengte van het dier in, die 

omstreeks twee voet bedraagt. Haar snuit is langer 

en breeder dan bij de palmmarters, en de borstelharen 

der lippen zijn buitengewoon ontwikkeld en witachtie. 

Het haar is zacht en van grijze en witte ringen 

voorzien; maar de lippen, de kin en eene vlek 

boven het oog zijn wit. De levenswijze van dit dier 

biedt eveneens verschillende wijzigingen met die der 

palmmarters aan. Het houdt zich aan de oevers der 

of zelfs 

goed, klimt echter ook op boomen, en voedt zich 

rivieren aan het zeestrand op, duikt zeer 

met kleine zoogdieren, vogels, visschen, krabben en 

vruchten. Men heeft dit dier op Malakka, Sumatra 

en Borneo aangetroffen. 

Cynogale Benetti. 

kenschetsen, worden uitsluitend in het heete Amerika 

aangetroffen. Deze dieren zijn zeer kennelijk aan hunne 

langwerpige en in eenen kleinen, zeer beweegbaren 

tromp uitloopenden snuit. Zij hebben omstreeks de 



grootte van eene kat; maar hun ligchaam is meer 

in de lengte gerekt; hun staart is nagenoeg even 

lang als het overige ligchaam, en zij zijn veel lager 

op de pooten. Hun haar is grof en tamelijk lang; 

de zoolen zijn geheel naakt; men telt aan elken 

poot vijf teenen, die met stevige nagels gewapend 

zijn: zij hebben 6 > 4 kiezen, en de hoektanden 

vertoonen het eigenaardig verschijnsel, dat de bovenste 

van twee, de onderste van drie insneden voorzien 

zijn. De Koeati's zijn ros- of donkerbruin van kleur, 

en de staart is van breede, zwarte ringen voorzien. 

De oudste wetenschappelijke naam van deze dieren 

is Nasva narica. Zij leven veelal gezellig en klimmen, 

in troepen van tien tot twintig vereenigd, van den 

eenen boom tot den anderen, alles doorsnuffelende. 

ten einde hun voedsel op te zoeken, hetgeen in jonge 

vogels, vogeleijeren, insekten, wormen en vruchten 

| bestaat. Intusschen slapen zij gewoonlijk op de 

Hun stemgeluid bestaat heete uren van den dag. 

uit klanken, die 

aan fluiten doen denken. 

dan eens aan knorren, dan eens 

De rosse Koeati. Nasua narica. 

DE KINKAJOE'S. CERCOLEPTES. 

De bosschen van het heete Amerika voeden eene, 

in allerlei opzigten van de overige verscheurende 

zooedieren afwijkende soort. Dit is de Kirkazoe, 

Cercoleptes caudiwoleulus, somtijds, maar ten onregte, 

ook »Potto” genoemd. De Kinkajoe is een dier van 

ongeveer drie voet lengte, waarvan de staart alleen 

de grootste helft inneemt. Men kan zijne gestalte in 

het algemeen met die der marters vergelijken ; maar 

hij is steviger van maaksel, de kop is meer afgerond, 

de snuit is korter en dikker, en de langere staart 

kan omgerold worden en vormt een voortreffelijk 

werktuig tot het grijpen. Bovendien zijn de zoolen 

| geheel naakt; de teenen, vijf in getal, zijn aan de 

grondhelft vereenigd en met stevige en kromme 

Het 

zacht, digt staande, en geelachtig bruin of rosachtig 

nagels gewapend. haar van dit dier is zeer 

NZ van kleur, en er zijn 5 >{ % kiezen aanwezig. 

| De Kinkajoe heeft eene nachtelijke levenswijze. 

Hij houdt zich op boomen op, voedt zich met kleine 

zoogdieren, vogels, vogeleijeren, vruchten, en is zeer 

graag op honig. 

De Kinkajoe Cercoleptes caudivolculus. 
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DE STINKDIEREN. MEPHITIS. 

Men geeft den naam van Stinkdieren aan eene 

kleine reeks van zoogdieren uit Amerika, Afrika en het 

nabijliggende gedeelte van Azië. Zij doen door hunne 

gestalte aan Tchneumons denken, hebben echter, vooral 

aan den staart, veel langer en steeds zwart, met wit 

gestreept of gevlekt haar ; hunne zoolen zijn grootendeels 

naakt, en hunne nagels lang en tot graven geschikt. 

Hunne klierzakken zijn zeer groot en bovendien door 

een spierrok omgeven, waardoor zij in staat zijn, 

het daarin afgescheiden vocht, in het oogenblik van 

gevaar, op hunnen vijand te spuiten. Dit hoogst 

onaangenaam riekende en zelfs bedwelmende vocht 

is zoo onbegrijpelijk fijn verdeeld, dat de lucht daarvan 

op het menschelijk vel, gedurende geheele weken, op 

kleedingstukken gedurende jaren blijft, en door geen 

middel hoegenaamd kan worden verwijderd. Zij 

hebben aan elken poot vijf teenen, 5 > 2 kiezen in 

de onderkaak, en 3 X 2 of 4 X 2 kiezen in de 

bovenkaak. 

De stinkdieren leiden eene nachtelijke levenswijze, 

en slaan hun verblijf in aard- of rotsholen, of in holen 

nabij den wortel der boomen op. 

het loopen met de 

Zij steunen bij 

gelieele zool op den grond, en 

Het groote Stinkdier. 

In Noord-Amerika heeft men eene kleinere soort, 

MepMitis zorilla of »interrupta”, die geheel over met 

wit gevlekt en gestreept is. Zij is niet grooter dan 

een bunsing. — De soort der Oude Wereld, MepAitis 

striata of »Africana’’, heeft in grootte en kleur zeer 

veel overeenkomst met de kleime Noord-Amerikaansche 

Zij wordt in Zuid- en Noord-Afrika tot in 

de nabijligesende streken van Azië aangetroffen, is 

soort. 

echter in laatstgenoemde gewesten veel sterker met 

wit gevlekt, weshalve men haar onder den bijnaam 

van »Lybica” afgezonderd heeft. Deze soort wordt, 

door de Hollanders van de Kaap de Goede Hoop, 

gelijk verscheidene ‘andere kleine verscheurende 

dieren, met den oud-Hollandschen naam der kat, 

te weten »muishond” bestempeld. 

klimmen niet op boomen. Hun voedsel bestaat in 

kleine zoogdieren, vogels, kruipende dieren, insekten 

en wormen, maar zij eten ook wortels en beziën. 

bovenkaak slechts 3 > 2 

het Amerika. 

snuit is eenigzins verlengd, de ooren zijn zeer klein, 

De soort, die in de 

kiezen heeft, bewoont heete Haar 

de zoolen geheel naakt, en de snijtanden van de 

onderkaak aan de buitenzijde van eene vore voorzien. 

Zij heeft de grootte eener kat en is zwart, hetgeen 

intusschen langs het midden der bovendeelen en op 

het grootste gedeelte van den staart door wit afgebroken 

wordt. Opmerkelijk is het dat, vooral bij deze soort, 

het zwart, bij opgezette voorwerpen, met den tijd 

uitbleekt en in bruin overgaat. Men kan voor deze 

soort den naam van Mephitis putorins behouden. 

De overige soorten hebben in de bovenkaak 4 x 2 

kiezen. Eenedezer, Mepkitis Americana, ook »mesomelas” 

en in den jeugdigen leeftijd » vittata” genoemd, bewoont 

Noord-Amerika tot Mexico. Zij heeft de grootte eener 

kat, en heeft den nek en de middellijn van den bovenkop 

wit, terwijl ook van het midden der schouders eene 

witte streep langs weèêrszijde van den rug loopt. 

die echter bij niet volwassene voorwerpen veelal zeer 

onduidelijk of weinig ontwikkeld is, 

Mephitis Americana. 

DE DEASSIS EN. MELENS: 

Men kan den algemeenen naam van »Dassen” aan 

eene kleine reeks van dieren geven, die min of meer 

op onzen das gelijken. 

Zij vertoonen in het algemeen stevige vormen; 

hebben eenen korten of middelmatigen staart, naakte 

het geschikte en vooral aan zoolen, tot graven 

“de voorpooten zeer lange nagels, korte pooten en 

eenen grooten klierzak aan den grond van den staart. 

Zij leven op en onder den grond, en voeden zich met 

wortels van planten, vruchten, insekten, kruipende 

Men treft 

Noord-Amerika, Europa, Afrika en Azië tot Japan en 

dieren en zelfs vogels, deze dieren im 

Java aan. Het eetal hunner kiezen wisselt af volgens 

de soorten. É 



De EIGENLIJKE DASSEN zijn beperkt tot de gematigde 

streken van het noordelijk halfrond. Zij zijn groot, 

zeer ineengedrongen van gestalte en zeer stevig van 

maaksel: hun staart is kort; zij hebben lang en diet 

staand haar, kleine ooren, een eenigzins verlengden 

snuit. en in de bovenkaak 5 X 2, in de onderkaak 

6 X 2 kiezen. De gewone Das, Meles taxus, bereikt 

tot drie voet lengte, waarvan de staart slechts een 

zesde gedeelte inneemt. Zijne grijsachtige tint wordt 

op den rug met zwartafgebroken, maar de onderdeelen 

van het ligchaam, de pooten en eene, van den mond 

tot aan de ooren loopende streep zijn geheel zwart. 

De das leeft veelal paarsgewijze in holen, die hij 

zelf, het liefst langs de boschkanten, graaft; deze 

holen zijn twintig tot dertig voet lang, hebben twee 

uitgangen, en aan het einde eene soort van nest, in 

hetwelk de bewoners over dag en bij wintertijd 

slapen, en waarin het wijfje, reeds in Februarij, hare 

4 tot 5 blinde jongen werpt. De das wordt, vooral 

in het najaar, zeer vet. Hij voedt zich met wormen. 

slakken, insekten, amphibiëu, vogels, muizen, boom- en 

andere wortels, vruchten, enz. Hij ziet slecht, maar 

zijn reuk en gehoor zijn voortreffelijk. De zoogenaamde 

daskwasten worden uit de rugharen dezer dieren 

gemaakt. Hij wordt in geheel Europa, in Siberië 

en Middel-Azië aangetroffen. — De das van Japan, 

Meles anakuma, \s veel donkerder van kleur, en 

schijnt niet de grootte van den onzen te bereiken. — 

De das van Noord-Amerika, Meles Labradorius, heett 

eenen korteren staart dan de onze, langer en zachter 

haar en witte onderdeelen. 

De Aouigdas, Meles mellivorus, wijkt, ofschoon hij 

in het algemeen de gestalte der eigenlijke dassen 

heeft, in verschillende opzigten daarvan af, vooral 

doordien zijne uitwendige ooren slechts door een 

huidrandje vertegenwoordigd, en aan elke zijde van 

beide kaken slechts vier kiezen aanwezig zijn. Zijne 

bovendeelen zijn grijs, de onderdeelen zwart, en beide 

tinten zijn door eene witte streep van elkaar 

gescheiden. De honigdas leeft, gelijk de onze, in 

aardholen, die hij zelf graaft. Hij voedt zich met 

kleine zoogdieren en vogels, en plundert de bijennesten 

ten wille van den honig, waarop hij zeer graag is. 

Aan deze omstandigheid heeft hij dan ook den naam 

Men heeft dit dier in het 

grootste gedeelte van Afrika, zuidelijk vande eroote 

van honigdas te danken. 

woestijn, aangetroffen; het komt intusschen ook in 

de noordelijke streken van Bengalen voor; maar 

de voorwerpen van deze landstreek bieden de 

eigenaardigheid aan, dat zich het grijs der bovendeelen 

ook over de witte streep aan weêrszijde van het 

igchaam uitbreidt. 

De STINKDAS, Mydaus meliceps, die de berestreken 

van Java bewoont, vertoont wederom andere en zeer 

afwijkende eigenschappen. Hij wordt op zijn hoogst 

half zoo groot als onze das, heeft eenen kleinen 

smallen kop, eenen verlengden varkenachtigen snuit, 

| eenen zeer korten staart en in de bovenkaak 4 { 2, 

in de onderkaak 5 X{ 2 kiezen. Dit dier is donker 

kastanjebruin van kleur, maar eene groote vlek op 

het achterhoofd, eene rugstreep, en de punt van den 

Het leeft over dag in 

aardholen verscholen, en komt met het vallen van 

den avond te Zijn voedsel 

voornamelijk in wormen en insekten. 

Men geeft den naam van WEZELDASSEN, HELICTIS, 

aan eenige Oost-Indische dieren, die, alhoewel zich 

aan de dassen aansluitende, daarvan afwijken door 

staart zijn geelachtig wit. 

voorschijn. bestaat 

hunne slankere gestalte, langeren staart en doordien 

zij een weinig hooger op de pooten zijn. — Bij eene 

soort, van Nepaul en Java afkomstig en Melictis 

Orientalis genoemd, neemt de staart een vierde der 

lengte van 

anderhalven voet bedraagt. Dit dier is op de onderdeelen 

op met witte vlekken 

het geheele dier in, die omstreeks 

wit, de bovendeelen bruin, 

op den kop en eene witte streep, die van den nek 

Het heeft 

in de onderkaak 6 > 2 

tot op het midden van den rug loopt. 

in de bovenkaak 5 >{ 2, 

kiezen. 

Bij eene andere soort van Nepaul, Metictis collaris, 

neemt de staart een derde van de geheele lengte 

van het dier in, en er zijn vier kiezen minder aanwezig, 

te weten, in het geheel, in de bovenkaak 4 > 2, 

in de onderkaak 5 >{ 2 kiezen. De haren van dit 

dier zijn geelachtig wit met zwarte punten: de 

pooten en twee strepen aan elke zijde van den kop 

zijn zwart. en de keel is geel. De buik is bijkans 

de staart is eveneens met enkelstaande. kaal, en 

ofschoon lange haren bezet. 

DE WASCHBEEREN. PROCYON. 

De waschbeeren hebben, wat hunne uiterlijke 

gestalte betreft, eenige overeenkomst met de honden; 

intusschen doen zij ook eenigzins aan de dassen 

denken. Hunne zoolen zijn geheel naakt, de ooren 

klein; de staart reikt, bij het loopen of staan, nagenoeg. 

op de aarde; zij hebben vijf kiezen aan elke zijde y 

van elke kaak: tamelijk lang en stug, met grijs, 

bruin, ros of geelachtig geschakeerd haar, en hun 

staart is veelal van breede, zwartachtige ringen — 

voorzien. Zij bereiken eene lengte van omstreeks _ 

drie voet en behooren in Amerika te huis. _ Men 

kent met zekerheid twee soorten van dit geslacht. 

De Noord- Amerikaansche waschbeer, Procyon lotor, doet 

door zijne eenigzins korte pooten en lang haar veel 

meer aan de dassen dan aan de honden denken. Het is 

een nachtdier, hetwelk zich met vruchten en zelfs 

granen. met vogels, visschen, krabben en andere 

dieren voedt. Door zijne gewoonte zijn voedsel, 

alvorens het te-eten, in het water te dompelen en 

schoon te wrijven, heeft men hem den naam van 

waschbeer gegeven. 

De waschbeer van Zuid-America, Procyon cancrivorus, 

Ig 



een hooger de dan de 

Noord-Amerikaansche soort, zijne ooren zijn korter, 

is weinig op pooten 

zijn korter haar trekt in het bruine of rosse, en 

zijne gestalte doet meer aan die der honden dan 

aan die der dassen denken. Hij houdt zich gaarne L ) 
aan de oevers der rivieren, meren, moerassen of zelfs 

der zee op, vooral met het doel om krabben te zaan 

vangen, waarop hij bijzonder graag is. 

DE BEEREN. URSUS. 

De Beeren vormen een geheel in zich afgesloten 

geslacht van zoogdieren, waarvan zich elkeen een 

begrip kan maken door het beschouwen van eenig 

landbeer en van soort van den ijsbeer, soorten, 

waarvan in den regel in alle groote diergaarden 

voorwerpen aanwezig zijn. 

De beeren behooren gedeeltelijk onder de grootste 

van alle verscheurende dieren. Zij zijn buitengewoon 

stevig van maaksel, hebben eenen grooten, min of 

meer kegelvormigen kop met kleine oogen, zware 

pooten met geheel naakte zoolen, en wier vijf teenen 

met groote, sikkelvormige nagels gewapend zijn, en 

lang en stug haar. Zij hebben in de bovenkaak 

Or 2 deca Z, 2 kiezen, 

welke de voorste drie van alle vier rijen klein en 

in de onderkaak van 

stiftvormig zijn, terwijl de overigen eene groote en 

langwerpige kroon vertoonen. Hunne tong is lang 

en glad, hun haar bruin, zwart of wit. 

De beeren voeden zich met allerlei dieren, vruchten, 

boomwortels en zijn zeer graag op honig. Het wijfje 

werpt telken jare twee of drie jongen. 

De beeren worden in Europa, Azië, Noord-Amerika, 

en op het Andesgebergte van Zuid-Amerikaaangetroffen. 

Zij komen ook op de gebergten der binnenlanden 

van Algerië, en die van 

Abyssinië voor. 

De meest bekende van alle soorten is de gewone 

waarschijnlijk ook op 

Beer, Ursus arctos, ook bruine- of landbeer genoemd. 

__ Hij bereikt meer dan vijf voet lengte; intusschen treft 

__men ook voorwerpen aan, die steeds kleiner schijnen 

te blijven. Zijne kleur biedt evenzeer, en somtijds 

_volgens de landstreken, allerlei verschillen aan. 

_ Gewoonlijk is hij bruin van kleur, hetgeen echter 

$ somtijds in het zwart overgaat. De voorwerpen van 

Siberië zijn veelal vaalbruin met eenen lichten halsband, 

die vanden Libanon, den Ouralen het Himalajahgebergte 

hebben dikwijls geelachtig wit, maar veelal met bruin 

geschakeerd haar, en men heeft zelfs in Zwitserland 

De 

gewone beer is over de Noorderhelft van Azië en een 

zoodanige witte verscheidenheden aangetroffen. 

groot gedeelte van Europa verspreid. Intusschen is hij 

in ons werelddeel in vele landen geheel of nagenoes 

geheel uitgeroeid. Hij 

Israëliten bekend, vermits er van dit dier, Kon. IL, 

was reeds aan de oude 

24, onder den naam van »Doeb” gewag gemaakt 

wordt. Dit dier slaat zijn verblijf in groote bosschen 

op. 

hij aldaar, uit gras en bladeren, een leger, of verschuilt 

en bergachtige streken Tot rustplaats maakt 

zich in boom- of rotsholen. Deze dienen ook tot het 

houden van zijnen winterslaap, en om er de jongen 

in te werpen. Hij klimt met gemak op boomen. 

Zijn voedsel bestaat in vruchten, boomwortelen en 

allerlei soorten van dieren, Den mensch valt hij 

slechts in den nood, of om zich te verdedigen, aan. 

Elkeen weet, dat dit dier zeer tam wordt en, eens 

getemd, bij toereikend voedsel en goed toezigt, volkomen 

handelbaar is. — De groote Noord-Amerikaansche beer. 

Ursus horribilis, of ferox”, aldaar »Grizzly bear” 

genoemd, heeft in kleur en gestalte veel overeenkomst 

met onzen landbeer; maar hij wordt veel grooter, 

vermits hij eene lengte van negen voet bereikt: 

zijne nagels zijn veel langer; hij heeft stugger haar: 

valt den mensch even goed aan als andere dieren, 

en is door zijne grootte en geweldige kracht in 

staat zelfs den Bison te overmeesteren. Jonge 

voorwerpen klimmen ook op boomen, maar oude 

schijnen dit miet te doen. Het spreekt van zelf, 

dat een zoo schadelijk dier van alle zijden door den 

mensch vervolgd wordt, en dien ten gevolge in de 

oostelijke en middenstaten van Noord-Amerika reeds 

sedert lang geheel uitgeroeid is. — In Jezo, het 

noordelijkste der Japansche eilanden, komt een beer 

die in Ursus Horribilis evenaart, voor, grootte den 

veel fraaijer gekleurd, maar slechts uit onvolledige 

huiden bekend is. — In Noord-Amerika treft men 

eene tweede, eveneens nog weinig bekende soort aan, 

die de grootte van onzen landbeer, maar donkerder 

haar heeft, en daarvan in allerlei andere opzigten 

verschilt. — De gewone Noord- Amerikaansche Beer, 

Ursus Americanus, 1s aanmerkelijk kleiner dan de 

onze en minder krachtig van maaksel; zijn snuit 

is puntiger en het haar korter; hij is zwart van 

kleur, hetgeen echter op den snuit in het rosachtige 

uitsluitend met trekt; hij voedt zich nagenoeg 

plantenstoffen, voegt den mensch nooit eenig leed 

toe, en wordt in de gevangenschap zeer tam. — lu 

Nepaul heeft men eenen zwarten beer, met eene 

halvemaanvormige witte streep op de borst. Hij is 

onder den naam van Ursus Tibetanus bekend. — De 

gewone Japansche beer, Ursus Japonicus, heeft in kleur 

en ook anderzins veel overeenkomst met den beer 

van Nepaul. — Zeer verschillend door zijne teekening 

van al de voorgaande soorten is de Brit-leer, Ursus 

ornatus. Hij bewoont het 

Zuid-Amerika. Zijne hoofdkleur is zwart, maar de 

onderdeelen tot op de borst zijn wit, de snuit 

is rosachtie, en hij heeft om elk oog een maanvormige 

Andes-gebergte van 
o o 

rosse streep, waaraan hij den naam van brilbeer te 

danken heeft. 



De Brilbeer. 

De Kokos-beeren van Oost-Indië zijn gekenmerkt 

door een korteren en stompen snuit, kleme ooren, 

zeer kort haar, lange nagels en eene zeer lange tong. 

Zij zijn min of meer zwart met eene lichte vlek op de 

borst, klimmen goed, en voeden zich voornamelijk met 

kokosnoten. Zij werden in Nepaul, Pegoe, op Sumatra 

en Borneo aangetroffen, en doen veel nadeel door 

op de Kokospalmen te klimmen, en de kokosnoten 

te plukken, ten einde de daarin bevatte melk te 

Men heeft 

onderscheiden: te 

drinken en het merg er wt te halen. 

twee soorten van Kokos-beeren 

weten die van Sumatra en Borneo, Ursus Malayanus, 

en die van het vasteland van Indië, Ursus euryspilus 

genoemd. 

Op het vasteland van Indië heeft men ook eene 

groote soort, die van de overige beeren afwijkt door 

den. vorm van haren kop en het haar, hetwelk 

buitengewoon lane is, vooral aan den nek, waar 

het aan weerszijde af hangende manen vormt. Dit 

is de Zippen-beer, Ursus labiatus. Lijn snuit is langer 

dan gewoonlijk, de meus breed, de lippen zijn 

buitengewoon groot en bewegelijk, en zijne voortanden 

men dit dier, in vallen gemakkelijk uit, weshalve 

Ursus ornalus. 

den beginne, onder de luiaarden rangschikte, waarmede 

het natuurlijk niet het minste te maken heeft. De 

zwarte kleur van de vacht wordt, op de borst, door 

eene witachtige, halvemaanvormige vlek afgebroken. 

De lippenbeer kiest zijn voedsel voornamelijk uit het 

plantenrijk. Hij is zacht van aard, en wordt derhalve 

in zijn geboorteland veel getemd, en rond geleid, om 

voor het volk allerlei kunsten te vertoonen. 

De 1Jsbeer, 

aan zijnen langen hals, langwerpigen kop, en de 

Ursus marilimus, ìs zeer kennelijk 

geheel witte kleur van zijn haar. Daar hij over 

de acht voet lengte bereikt, behoort hij onder de 

grootste van alle bekende soorten. Men treft hem 

aan de kusten van alle binnen den Noordpool-kring 

gelegene landen en eilanden aan. Hij zwemt en 

duikt zeer goed; aast op levende en doode dieren van 

allerlei aard; raakt dikwijls met het drijfijs tot op 

verre afstanden van het land; valt den mensch slechts 

in den uitersten nood of om zich te verdedigen, 

aan ; houdt geen winterslaap, en is, zoodra het maar 

eenigermate warm wordt, in ’t geheel niet op zijn 

gemak, zooals men dit ook in den zomer waarnemen 

kan bij de in onze diergaarden opgesloten ijsbeeren. 
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Men kan onder deze algemeene benaming de dieren 

zamenvatten, die in het dagelijksche leven onder de 

namen van Robben of Zeehonden, Zeebeeren, Zeeleeuwen 

en Walrus bekend zijn. 

de verscheurende 

Deze dieren, ofschoon het 

meest dieren naderende, hebben 

intusschen eene zoo eigenaardige gestalte, dat men 

hen met den eersten oogopslag kan herkennen. Zij 

vormen derhalve ook een in zich afgesloten geheel, 

waarvan geene overgangen tot de overige diervormen 

_ bekend zijn. 

De gestalte van hun ligchaam herinnert in het 

algemeen die der waldieren, afgezien evenwel van de 

groote, horizontale staartvin, het ontbreken van 

achterpooten, de vinvormige voorpooten zonder nagels, 

de aanwezigheid van spuitgaten, de nagenoeg geheel 

naakte huid en andere kenmerken, welke de waldieren 

wederom van alle overige dieren afscheiden. Daar 

de Robdieren echter miet uitsluitend in het water, 

maar ook op het land leven, en daarop rondkruipen, 

zoo is ook de vorm van hunne ligchaamsdeelen ter 

Hun 

romp is min of meer rolvormig, in de lengte gerekt, 

bereiking van dit tweeledige doel gewijzigd. 

en naar achteren dunner uitloopend, terwijl hij naar 

min of meer 

verlengden hals overgaat. De pooten, steeds vier in 

voren in den eveneens dunneren en 

getal, doen min of meer aan vinnen denken, hetzij 

door hunne plaatsing, hetzij doordien hunne teenen, 

steeds vijf in getal, tot het einde toe, door de huid 

vereenigd zijn. 

eenigzins naar buiten gekeerd en hunne teenen nemen 

De voorpooten zijn laag geplaatst, IJ 8 8 

naar achteren allengs in lengte af. De achterpooten 

daarentegen zijn geheel aan het einde van den romp, 

met de onderzijde tegen elkaar, geplaatst, hunne 

beide buitenteenen zijn langer dan de overigen en 

de huid tusschen de teenen is zeer ruim. De teenen 

zijn met stevige, maar regte en dikwerf kleine nagels 

gewapend, die intusschen bij sommige soorten 

gedeeltelijk ontbreken. Het zeer korte en afgeplatte 

staartje liet tusschen de achterpooten. De kop der 

Rkobdieren is kort, dik, van achteren gewelfd, van 

voren in eenen stompen snuit met dikke lippen 

uitloopend. 

borstels bezet. De neus neemt het bovenste einde 

van den snuit in: hij is somtijds in een korten tromp 

Deze zijn met stevige, meestal gegolfde 

verlengd, en de neusgaten kunnen bij het duiken 

door kleppen gesloten worden. De Robdieren hebben 

tamelijk groote, vlakke en min of meer naar boven 

gekeerde oogen. De ooropening is slechts bij de 

zoogenaamde oorrobben van een uitwendig en bovendien 

zeer klein oor voorzien. Er zijn vier aan den buik 

liegende tepels aanwezig, terwijl de aars geheel onder 

het achtereinde van den romp, aan den wortel van 

den staart, geplaatst is. Hun geheel liechaam is met 

haar bedekt, maar het is veelal stug, kort en 

gesloten, vooral op de pooten. 

Het gebit der Robdieren vertoont, volgens hunne 

hoofdvormen of somtijds zelfs volgens de soorten, 

De nadert 

zijnen vorm het meest dien der verscheurende dieren. 

allerlei verscheidenheden. schedel door 

Het zeefbeen, buitengewoon groot en van talrijke 

cellen voorzien, duidt genoegzaam aan, dat de reuk 

bij deze dieren buitengewoon ontwikkeld is. De lippen 

met hare stevige borstels en talrijke zenuwtakken 

vormen een voortreffelijk werktuig tot het tasten. 

De beenderen zijn stevig en hard; het bekken is 

klein, het dijbeen kort; de oogholten zijn groot en 

van achteren open. Maag en darmen zijn eenvoudig, 

en de blinddarm is kort. 

De Robdieren behooren in het algemeen onder de 

groote dieren; zelfs de kleine soorten schijnen vier 

tot vijf voet lengte te bereiken, en vele andere worden 

tien tot vijftien of zelfs meer voeten lang. Zij worden 

in alle zeeën der koude en gematigde streken 

aangetroffen, en sommigen bewonen zelfs de groote 

Azië, 

eenzame oevers, en zijn in onbezochte streken veelal 

menigvuldig. Zij zwemmen en duiken voortreffelijk, 

meren van Zij leven meestal gezellig, aan 

en zitten op het land met het handgedeelte der 

voorpooten naar buiten gekeerd en op zijne geheele 

vlakte steunende, terwijl de achterpooten schijfvormig 

zamengedrukt worden. Zij voeden zich voornamelijk 

met visschen, krabben en weekdieren. Het wijfje 

werpt telkens slechts een, zelden twee jongen. Daar 

deze dieren veel traan opleveren en hun vel tot 

allerlei doeleinden gebruikt wordt, zoo wordt hun 

vangst veelvuldig beoefend, en er gaan jaarlijks eene 

menigte schepen van verschillende volken daarop uit. 

De Robdieren vormen de geslachten der Robben 

en der Oorrobben, terwijl de Walrus op zich zelf 

een eigen geslacht uitmaakt. 

DE ROBBEN. PHOCA. 

De Robben, die men gewoonlijk zeehonden noemt, 

hebben, gelijk de Walrus, geen spoor van een uitwendig 

oor, en onderscheiden zich van dit dier door hunnen 
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minder stompen snuit, een gelieel anders gewijzigd | 

tandenstelsel en vooral door het gebrek aan groote | 

uitstekende _slaetanden. Zij hebben kegelvormige | 

snijtanden, van welke de buitensten grooter dan de 

binnensten zijn; gewone, maar stevige hoektanden, en 

D XL A kiezen, die dikwijls door twee of drie insneden 

in verschillende lobben verdeeld zijn. Hun ligehaam 

is met kort en stijf haar bedekt, hetgeen intusschen 

bij geheel jonge voorwerpen min of meer wolachtig 

en somtijds geheel wit is. De Robben zijn veel 

menigvuldiger aan soorten in het noordelijke dan in 

het zuidelijk halfrond. 

Bij sommige soorten zijn in de bovenkaak zes, in 

de onderkaak vier snijtanden aanwezig, terwijl de 

kiezen zamengedrukt en van lobben voorzien zijn. 

Onze gewone Zeehond, Phoca vitulina, kan als voorbeeld 

Dit dier heeft 

gewoonlijk eene lengte van vier tot vijf voet; het 

van deze onderafdeeling verstrekken. 

is van boven op eenen geelachtig grijzen grond met 

bedekt, de 

geelachtie witte tint vertoonen. 

onduidelijke donkere vlekken ter wijl 

onderdeelen eene 

Men treft het in de Noordelijke IJszee, en aan de 

kusten van geheel Europa tot in de Middellandsche 

en Zwarte zee aan. Zelfs in ons digt bevolkt land 

komt het, vooral op de Zeeuwsche stroomen of kust 

en langs de Noord-Hollandsche en Vriesche eilanden, 

Men 

strand, of aan de oevers der rivieren, digt bij haren 

voor. ziet het somtijds digt bij of op het 

mond, menigvuldiger echter op de droog liggende 

zandplaten. Onze zeehond toont zich in gevangenschap 

zacht van aard, en hij wordt in dezen staat spoedig 

tam; terwijl, in bevolkte streken, de vrees voor den 

mensch hem, in den wilden staat, tot een zeer schuw 

dier maakt. — Aan de kusten van Groenland en IJsland 

of somtijds ook zuidelijker treft men eenen zeehond 

aan, Phoca annelala of »foetida’”’ genoemd, die veel 

overeenkomst heeft met de soort, gewone maar 

daarvan afwijkt door zijn groenachtig grijsbruin vel, 

hetgeen met talrijke, ringvormige en witachtige 

vlekken gemarmerd is, vervolgens door eenige 

wijzigingen in den vorm des schedels en doordien 

hij tot zes voet lengte bereikt. — De zeehond van de 

Kaspische zee, Phoca Caspia, waartoe waarschijnlijk ook 

die van het Baikal-meer behoort, schijnt in kleur 

veel overeenkomst te hebben met laatstgenoemde 

soort. Hij is in de Kaspische zee zeer menigvuldie; 

vroeger, ten minste, werden er aldaar jaarlijks | 
En : Ee | 

omstreeks twintig duizend stuks gedood. — Eene der | 

gemeenste en in de geheele Noordelijke IJszee verbreide 

soort is de zoogenaamde Groenlandsche zeehond, 

Phoca Groenlandica. Zij is zeer kernelijk aan de groote | 

zwarte vlekken, waarmede hare bovendeelen bedekt 

zijn, en die veelal gedeeltelijk jn een loopen, om op 

den rug eenen buitengewoon grooten zadelvlek te 

vormen. Intusschen zijn deze vlekken, in den eersten 

leeftijd, zelfs nadat het jong zijn witachtig wolhaar 

tegen haar verwisseld heeft, veelal gewoon zeer 

Deze soort bereikt meer dan zes voet 

lengte. — In het noordelijk gedeelte der Stille zee heeft 

onduidelijk. 

men eene soort, Phoca nummularis genoemd, wier 

bovendeelen geheel digt met kleime, veelal rondachtige 

donkere vlekken als bezaaid zijn. — De grootste soort 

Zij bereikt 

tien voet lengte, heeft eenen kleinen kop, gladde 

der Noordelijke Llszee is Phoca barbata. 

borstels aan de lippen, en is geheel grijsachtig witgeel 

van kleur. 

Bij eene soort, van onze noordelijke zeeën, zijn 

de kiezen nagenoeg geheel zonder insneden. Dit is 

Zij bereikt tot acht voet lengte, 

is in de jeugd met wit wolachtig haar bedekt, terwijl 

de Phoca grypus. 

het later te voorschijn tredende eigenlijke haar op 

de bovendeelen groenachtig grijs, op de onderdeelen 

geelachtig is, en deze beide hoofdkleuren langs de 

zijden van het ligchaam, in eene regte lijn, aan elkaàr 

De draagtijd van het wijfje is bij deze 

soort negen maanden. 

stooten. 

Bij sommige soorten zijn in elke kaak slechts vier 

snijtanden aanwezig. Tot deze. afdeeling behooren 

alle zeehonden zonder tromp, die het zuidelijk halfrond 

bewonen; zij zijn zeer gekenmerkt door de diepe 

De meest bekende dezer 

is Phoca leptonyz, van de koude landen in het zuiden 

insneden hunner kiezen. 

van Amerika gelegen. Deze soort doet ten opzigte 

harer kleur eenigzins aan onzen gewonen zeehond 

denken. — Men heeft intusschen ook in het noordelijk 

halfrond eene soort, die tot deze onderafdeeling 

behoort. Dit is de Phoca monachus, die de Middellandsche 

zee bewoont. Hare kiezen zijn breed, slechts van 

kleine insweden voorzien, en aan den wortel dik. Zij 

heeft eladde baardborstels, en zeer kleine nagels aan 

de voorpooten, terwijl die aan de achterpooten geheel 

ontbreken. De verdeeling harer kleuren biedt, volgens 

de voorwerpen, veelvuldige afwijkmgen. Zij behoort 

onder de groote soorten, vermits zij eene lengte van 

twaalf voet bereikt. 

De beide bekende soorten, wier neus tot eenen, 

ofschoon tamelijk korten. tromp verlengd is, hebben 

in de bovenkaak vier, in de onderkaak slechts twee 

snijtanden, wijken overigens in vele opzigten van 

elkaàr af. De soort van het noordelijk halfrond, de 

Klapmuts, Phoca cristata, genoemd, bewoont onze IJszee. 

Hare nagels zijn witachtig, de kiezen van drie stompe 

lobben voorzien, en haar vel is op eenen geelachtig 

grijsgroenen grond met witte vlekken als gemarmerd. 

Het 

wordt vooral menigvuldig aan de kusten van Groenland 

Dit dier bereikt eene lengte van acht voet. 

aangetroffen, en houdt zich veelal op het ijs op, 

waar het wijfje ook haar jong werpt. Toornig 

gemaakt, rimpelt dit dier zijnen tromp in dier voege 

te zamen, dat hij den snuit als eene muts bedekt. 

Het heeft 

»Klapmuts” te danken. — De soort met een tromp, 

aan deze eigenschap den naam van 

die het zuidelijk halfrond bewoont, is de vermaarde 

Zeeolifant, Phoca proboscidea. Zij is de grootste van 



alle robben, daar zij meer dan twintig voet lenste 

bereikt. Intusschen geldt dit slechts van de mannetjes, 

want de wijfjes zijn veelal de helft kleiner. Ook 

is de tromp bij de mannetjes langer dan bij de 

wijfjes, en in het algemeen eenigzins langer dan bij 

de Klapmuts. De zeeolifant is bovendien zeer gekenmerkt 

door het ontbreken van nagels aan de achterpooten, 

door zijn kort en zwartbruin haar, door een breeden 

snuit met zeer groote hoektanden, kleine, van eene 

tepelvormige kroon voorziene kiezen, en een op het 

voorhoofd 

dieren worden menigvuldig aan de Zuidpool-eilanden 

sterk gewelfden schedel. Deze eroote 

aangetroffen. Zij trekken in den zomer noordwaarts 

tot 35° Z. Br, in den winter zuidwaarts tot 55° Z. 

Br. 

een jong, op het land. 

Zij dragen megen tot tien maanden, en werpen 

Men ziet hen aldaar, hetzij 

in het riet, hetzij in den modder of het zand woelen, 

gelijk de zwijnen. Zij vechten dikwijls met elkander, 

laten een luid gebrul hooren, kunnen zich echter 

niet tegen de aanvallen der menschen verdedigen. 

Men doodt hen met spiesen of lansen. Hun traan 

is voortreffelijk, en hunne huiden leveren een goed 

leder. De vangst dezer dieren wordt bijkans uitsluitend 

door Noord-Amerikanen, Engelschen en Franschen 

gedreven. Van het jaar 1810 af 

jaarlijks, alleen aan de kust van Patagonië, gemiddeld 

90,000 stuks, uit welke men omstreeks 2000 tonnen 

doodde men 

olie won. Hun getal verminderde echter zoo spoedig, 

dat die vangst tegenwoordig in voornoemde streken 

bijkans niets meer oplevert. Van al die duizende 

dieren intusschen is er niets in de verzamelingen 

gekomen, dan eenige geraamten van jonge en eenige 

schedels van oude voorwerpen. 

DE OORROBBEN. OTARIA. 

Men kan de Oorrobben oogenblikkelijk onderscheiden 

van de zeehonden en den walrus door de aanwezigheid 

van een, ofschoon klein, uitwendig oor. Hunne 

gestalte en tandenstelsel, hoewel in het algemeen 

gelijk aan die der zeehonden, vertoonen niet te min 

menigte of 

Vooral valt in het oog, dat hun hals 

eene min meer _opmerkenswaardige 

wijzigingen. 

langer is dan bij de zeehonden, dat de voorpooten 

eveneens langer en verder naar achteren geplaatst 

zijn, dat de nagels aan de voorpooten en aan den 

buiten- en binnenteen der achterpooten ontbreken, 

dat de teenen dezer achterpooten van een vingervormig 

buidaanhangsel voorzien zijn, en dat de vier middelste 

snijtanden der bovenkaak eene dwarsche insnede hebben, 

waarin de bijtelvormige snijtanden der onderkaak 

sluiten. Zij zwemmen en duiken ook vlugger dan 

de zeehonden, loopen op het land veel gemakkelijker 

dan deze en nagenoeg even schielijk als een 

mensch, en zitten regt op als een hond, terwijl de 

zeehonden in eene horizontale houding liggen. Zij 

hebben der bovenkaak zes, aan aan weerszijde 
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weerszijde der onderkaak vijf kiezen; daar echter 

de rand der bovenkaak scherp is. zoo gebeurt het 

dikwijls dat haar achterste kies, hetzij op de eene, 

hetzij op beide zijden uitvalt, en hare tandholten 

zoo vergroeijen, dat er niet het minste spoor van 

de aanwezigheid van deze kiezen overblijft. In de 

bovenkaak ontwaart men zes snijtanden, van welke 

de beide buitensten grooter zijn dan de overigen, die 

aan de vier snijtanden der onderkaak tegenover staan. 

De oorrobben worden in de koude en gematigde 

streken van het zuidelijk halfrond aangetroffen, komen 

echter ook langs de westkust van Amerika voor, en 

bewonen bovendien den Noordelijken Stillen Oceaan, 

zuidelijk tot Japan. 

Verleid door allerlei verscheidenheden, die aan het 

toeval, verschil van sekse of leeftijd toe te schrijven 

zijn, en vooral ontleend werden aan den vorm van 

den schedel en zijne deelen of het getal der kiezen, 

hebben de natuurkundigen gemeend, een aanmerkelijk 

getal soorten van oorrobben te moeten opstellen, 

en deze wederom in verschillende kunstmatige en 

onnatuurlijke onderafdeelingen en ondergeslachten te 

moeten brengen. Intusschen blijkt het, dat men 

hoogstens een zestal soorten op eene voldoende wijze 

kan kenmerken, en dat men bij de Oorrobben slechts 

twee onderafdeelingen, te weten die der Zeeleeuwen 

Zeebeeren aannemen kan. 

De ZEELEEUWEN zijn gekenmerkt door hun kort, 

en 

glad aanliggend, licht gekleurd haar, en door het 

gebrek aan viltharen. Slechts bij de mannetjes van 

eenige groote soorten is het haar van den hals 

eenigzins verlengd, ofschoon niet in dier voege, dat 

ten allerminste met die 

van De 

soort is de groote zuidelijke Zeeleeuw, Otaria jubata, 

men het met manen, en 

den leeuw kan vergelijken. beroemdste 

die ook onder de bijnamen van »Byronia, Godeffroyi, 

Chilensis”” en anderen aangevoerd werd. Zij wordt 

aan de kusten van Patagonië, Vuurland, de Falkland-en 

andere naburige eilanden aangetroffen, schijnt echter 

langs de westkust van Zuid-Amerika en in den 

Stillen Oceaan somtijds tot aan de linie noordwaarts 

te gaan. Het mannetje wordt tot twaalf voet lang; 

maar de haren van den hals, die de zoogenaamde 

manen vormen, zijn, volgens Forster, bij de groote 

voorwerpen, uiet langer dan anderhalve of hoogstens 

twee duim. De wijfjes bereiken slechts zes tot acht 

voet lengte, en hebben het haar van den hals niet 

verlened. De mannetjes zijn rosachtig geelbruin van 

kleur met zwartbruine pooten, de wijfjes eenigzins 

lichter. De schedel verschilt van dien der overige 

soorten, doordien zijn gehemelte zeer diep uitgehold 

is tot aan het einde, waar het door gesloten 

eene regte dwarslijn begrensd wordt, en doordien 

de uitholling der onderkaak ter aanhechting van de 

en 

groote kaauwspier de geheele achterhelft dezer kaak 

inneemt. De schedel is bovendien zeer stevig, nagenoeg 

langwerpig vierkant, en de kiezen zijn, van voren 
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zoowel als van achteren, van eene lob voorzien. De 

groote zuidelijke Zeeleeuw, ofschoon menigvuldig in zijne 

verblijfplaatsen, behoort overigens in de verzamelingen 

tot de grootste zeldzaamheden, en werd slechts zeer 

zelden levend naar Europa vervoerd. Dit was het 

geval met een tamelijk groot voorwerp, hetwelk ik 

omstreeks het jaar 1818 in eene zwervende menagerie 

in Saksen gezien heb. Deze soort wordt in den 

grooten noordelijken of grooten Stillen Oceaan 

vertegenwoordigd door den grooten noordelijken 

Zeeleeuw, Otaria Stellerii. Hij bereikt, eveneens als de 

zuidelijke, eene lengte van twaalf voet, en heeft 

ook in kleur veel overeenkomst met dezen, maar de 

heeft 

afwijkingen. 

scheclel zeer sterk in het oog vallende 

Hij het gehemelte 

is nagenoeg vlak en van achteren op een vijfde zijner 

is langwerpiger, 

lengte uitgesneden, de uitholling der onderkaak ter 

aanhechting van de groote kaauwspier, neemt slechts 

Ar 

het achterste derde van deze kaak im, en de lobben 

der kiezen zijn veel minder of in het geheel niet 

ontwikkeld. — De Mleine Zeeleeuw, Otarialeonina, die 

ook de bijnamen draagt van »flaviceps, Californiana, 

Ulloae, platyrhyncha, Pernetti, Gilliespii, Japonica, 

Hookeri, Philippi, molossina”’ en anderen, heeft ten 

opzigte van zijne kleur en geheele gestalte zeer veel 

overeenkomst met den grooten Noordschen Zeeleeuw ; 

maar hij bereikt slechts zes voet lengte; het haar 

is korter en meer gesloten, de achterrand van 

het gehemelte vertoont zich als eene diepe, hoekige 

insnede, en alle deelen zijn veel minder stevig van 

De kleine Zeeleeuw wordt in dezelfde 

streken aangetroffen als de groote Zeeleeuw, maar 

maaksel. 

hij komt noordelijk tot aan de kusten van Japan voor. 

Van deze soort kan men thans een levend voorwerp 

in den Dierentuin te Londen zien. 

De kleine Zeeleeuw. 

De vierde laatste zeeleeuwen is 

de dustralische Zeeleeuw, Otaria 

en soort van 

australis, die ook 

onder den naam van »lobata” beschreven werd. Zij 

wijkt uiterlijk in velerlei opzigten van de overige 

Zeeleeuwen af. Zij heeft kortere ooren, de voorpooten 

zijn eveneens korter; de pooten zijn op de buitenzijde 

tot aan de punt der teenen van goed ontwikkeld 

haar voorzien, terwijl deze deelen bij de overige 

zeeleeuwen nagenoeg naakt zijn; het haar is aan 

alle deelen van het ligchaam langer en minder glad 

en gesloten, de kleur der bovendeelen is een geelgrijs 

hetgeen om de oogen en op den snuit in het witachtige 

overgaat, de bovenzijde der pooten iseveneens geelerijs 

en niet bruinzwart zooals bij de overige soorten, de 

onderdeelen van het dier zijn witachtig geel, hetgeen 

echter van de borst naar achteren in het roestbruine 

trekt, de lobben der kiezen zijn geregeld meer 

ontwikkeld en, hetgeen het meest in het oog valt, 

de kiezen zijn, vooral aan hun achtergedeelte en aan 

| 
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Olaria leovina. 

de binnenzijde, van overlangsche voren voorzien. 

Deze soort werd tot nog toe slechts in de zeeën van 

Tasmanië en Middel- en Zuid-Australië aangetroffen, 

en schijnt in grootte den kleinen Zeeleeuw niet te 

overtreffen. 

De ZEEBEEREN wijken in allerlei opzigten van de 

Zeeleeuwen af. Zij zijn zwartgrijs, zwart of bruinzwart 

van kleur, hun haar is langer, zachter en veel 

dieter staande, doordien er een viltachtig onderhaar 

aanwezig is, hetgeen steeds eene roestbruine kleur 

heeft; de tanden zijn allen kleiner en minder stevig, 

en deze dieren bereiken hoogstens vijf tot zes voet 

lengte. Men kent slechts twee soorten van zeebeeren. 

De eene, de grijze Zeebeer, Otaria ursina, ook cinerea, 

Falklandiea en nigrescens” genoemd, is zeer kennelijk 

aan hare kleur en hare kiezen. De bovendeelen zijn 

bij deze soort donkergrijs, maar alle haren zijn 

van grijsgele punten voorzien; de onderdeelen zijn 

geelachtig roestbruin, hetgeen echter tusschen de 



voorpooten. op eene voor de soort zeer kenmerkende 

wijze, door eene donkere grijsbruine tint afgebroken 

wordt. Wat de kiezen betreft, deze onderscheiden 

zich van die van alle overige oorrobben door hunne 

geringe grootte, het gebrek aan lobben en doordien 

hunne kroon zeer glad is. De grijze zeebeer werd 

aan alle om den Zuidpoolkring liggende kusten 

aangetroffen en komt noordelijk op verscheidene 

plaatsen tot 30 graden zuider breedte voor. Hij 

bewoont echter ook den noordelijken Stillen Oceaan, 

zuidelijk tot de Kurilische eilanden. Zijne stem bestaat 

in een brommend en een brullend geluid, en hij 

laat beiden dikwerf hooren. Men zegt, dat dit dier 

eenen ouderdom van ongeveer 25 jaren bereikt, en 

dat het wijfje voor het vijfde jaar niet voortteelt. 

Het brengt overigens, telkens, slechts een jong ter 

wereld. Het vel van den grijzen zeebeer levert, 

nadat het van zijn bovenhaar ontdaan is, zoodat slechts 

de wolachtige viltharen overblijven, een buitengewoon 

zacht en fraai rosbruin bont, hetgeen tot petten 

verwerkt, een dertigtal jaren geleden, bij het volk 

zoo algemeen in de mode was, dat men bij zekeren 

stand niemand ontmoette, die niet, zooals de Fransche 

De Walrus. 

DE WALRUS. TRICHECHUS. 

Men eene soort van Walrus. »bDit 

groote dier stemt, ten opzigte zijner gedaante in 

kent slechts 

het algemeen, den vorm en het maaksel der vinnen, 

het gebrek aan een uitwendig oor, volmaakt met de 

robben of eigenlijke zeehonden overeen: het wijkt 

romanschrijvers het noemden, de welassique casquette 

de loutre”, ophad. 

dat dit 

handel gebragt werd. 

Uit deze benaming blijkt tevens, 

bont onder den naam van ottervel in den 

De grijze zeebeer werd vooral 

in deze tijden in groote menigte gevangen. De 

vangst dezer dieren bestaat overigens, gelijk die der 

overige robben, eenvoudig daarin, dat men hun den 

wee naar zee afsnijdt, en hen met knodsen doodslaat. — 

De tweede soort van zeebeer is de zwarte Zeebeer, 

Otaria pusilla, ook »Peronii, Delalandei en Lamarei” 

genoemd; zij is zeer kennelijk aan haar donkere kleur, 

en aan de, sterker dan bij eenige andere oorrob, 

gelobde kiezen: zij staat dus, in laatstgenoemd opzigt, 

lijnregt tegenover den grijzen zeebeer. Het haar is, 

voornamelijk in den jongen leeftijd, geheel zwart; 

deze kleur trekt intusschen somtijds in het bruine 

of zelfs roodachtig bruine, voornamelijk op de pooten 

[Het 

korter en spaarzamer aanwezig dan bij den grijzen 

De zwarte zeebeer werd aangetroffen aan 

en onderdeelen. roodbruine vilthaar is veel 

zeebeer. 

de kust van Zuid-Afrika, in Kerguelensland en aan 

de kusten van Zuid-Australië. 

Trichechus rosmarus. 

daarentegen, wat den vormi van den kop en zijne 

betreft, 

de oorrobben geheel en al af. De snuit is zeer hoog, 

tanden niet alleen van deze, maar ook wan 

dik, van voren als afgehakt, en in de bovenkaak met 

twee zeer groote, bijkans loodregt afwaarts gebogene 

Alle overige tanden stoot- of hoektanden voorzien. 

zijn kort en dik; hun wortel is eenvoudig en hunne 
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stompe, kegelvormige kroon vertoont vroegtijdig 

eene gladde afgeslepene vlakte. 

voorwerpen zijn in iedere kaak zes snijtanden, in 
(9) NZ 9 

Bij geheel jonge 

de bovenkaak 5 en in de onderkaak 4 

kiezen en in het geheel vier hoektanden aanwezig, 

van welke de bovenste tot twee voet lengte bereiken, 

terwijl de onderste zich in grootte niet van de overige 

tanden onderscheiden. Intusschen vallen er spoedig 

een of meer kiezen aan iedere zijde uit; de snijtanden 

der onderkaak verdwijnen weldra geheel en al, en er 

blijven in de bovenkaak gewoonlijk slechts twee over. 

De lippen van den walrus zijn met buitengewoon 

dikke rolvormige borstels bezet. De nagels zijn 

klein. De achterpooten zijn krachtiger en buigzamer 

dan bij de robben en oorrobben, en de teenen dezer 

laatstgenoemden, van 

De 

rand van alle vier de pooten is naakt en met eelt 

bekleed, waarop het dier bij het kruipen op het land 

De staart heeft de gedaante van 

Het haar is kort, glad 

pooten zijn, als bij een 

vingerachtig huidaanhangsel voorzien. voorste 

of het ijs steunt. 

een dik, afgerond stompje. 

aanliggende, tamelijk stug, en bruinachtig geel van 

kleur. De walrus wordt omstreeks tien voet lang. 
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Hij wordt slechts in de Noordpool-landen aangetroffen, 

en is zelfsaldaar tot zekere plaatsen beperkt: namelijk 

tot de Behrings-zee, tot de kusten van Nova Zembla 

en Spitsbergen, tot die van Groenland en Labrador 

tot kaap Sable op Nieuw-Schotland toe, en tot de 

Baffins- en _Hudsonsbaai. Men ziet deze dieren hoogst 

zeldzaam aan de Noordkusten van Lapland, en er zijn 

slechts eenige voorbeelden bekend, dat zij in Europa 

zuidelijk, tot aan de Hebridische en Orkney-eilanden, 

verdwaald zijn. Zij leven gezellie, en worden dan 

eens zwemmende, dan op den oever of op drijvende 

Zij gebruiken 

hunne stoottanden om op het land of het ijs te 

in het zand of den modder te 

voedsel uit 

ijsschotsen liggende, aangetroffen. 

of om 

Hun 

schelpdieren en andere weekdieren, of uit visschen 

te bestaan; intusschen eten zij ook zeewier. De 

uitsluitend de 

Russen, Engelschen en Amerikanen uitgeoefend. Hun 

De 

dikke huid levert een voortreffelijk leder; uit het 

spek kookt men traan, en de stoottanden worden als 

klimmen, 

woelen. schijnt _ voornamelijk 

walrusvangst wordt bijkans door 

vleesch wordt door de inboorlingen gegeten. 

ivoor verwerkt.” 

DE SB SDA EEEN 
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De Spitsdieren, zoo genoemd in navolging van 

den naam der Spitsmuis, die tot deze orde van 

dieren 

meestal 

behoort, zijn kleine of tamelijk kleine, 

insekten-etende _ zooedieren, welke vooral 

gekenmerkt zijn door hunnen min of meer, somtijds 

zelfs tot een kleinen, regten tromp verlengden snuit, 

een kenmerk, hetgeen men, onder de kleinere dieren, 

Velen 

hebben, in hunne uiterlijke gestalte, eene schijnbaar 

treffende overeenkomst met sommige knaagdieren, 

slechts bij sommige buideldieren terugvindt. 

vooral met muizen, ratten, springmuizen, stekelvarkens, 

blindmuizen en eekhoorntjes; maar de vorm van 

hunnen kop en hun tandenstelsel zijn zoo verschillend 

die dieren, 

eene verwisseling daarmede plaats kan hebben. 

van van voornoemde dat er nimmer 

De achterste kiezen der spitsdieren zijn, gelijk die 

van vele vledermuizen, met puntige en scherpe 

knobbeltjes gewapend. De snijtanden nemen dikwijls, 

geheel of gedeeltelijk, de gedaante van hoektanden 

aan, en die der onderkaak zijn meestal naar voren 

gerigt. Hun reukwerktuig is sterk, het gezietswerktuig 

somtijds in geringe mate ontwikkeld. Hunne zoolen 

zijn naakt. Zij hebben allen een sleutelbeen, maar 

de blinddarm, die bij de knaagdieren dikwijls zeer 

groot is, ontbreekt bij vele spitsdieren. 

Zij voeden zich met insekten, slakken en wormen, 

en sommigen eten ook vruchten. De meesten leven 

op of onder den grond; slechts sommige soorten houden 

zich op boomen op, en deze doen ook door hunne 

geheele gestalte aan eekhoorntjes denken. Men treft 

deze dieren in de heete en gematigde streken van 

Noord-Amerika, Europa, Afrika en Azië tot Japan, 

op Formosa en de Soenda-eilanden aan. 

Men bekende Spitsdieren onder vijf 

groote brengen, te der 

mollen, der spitsmuizen, der spring-spitsmuizen, der 

kan alle 

geslachten weten die 

spits-eekhoorntjes en der egels, 

DE MOLLEN. TALPA. 

De bewerktuiging der mollen toont aan, dat deze 

dieren geschapen zijn om onder den grond te leven, 

Zij zijn, in holen en gangen, die zij zelve graven. 



ADO 

niettegenstaande hare onaanzienlijke erootte, stevig 

van maaksel; haar ligchaam is ineengedvrongen, 

eeniezins afgeplat, naar achteren zwak, terwijl de romp 

naar voren dik is, ten einde alle de buitengewoon stevige 

voorpooten zamenstellende deelen te ondersteunen. 

Deze alleen verrigten het graven, en hum vrij gedeelte 

doet door zijne gedaante aan die eener naar buiten 

gekeerde hand denken. De pooten zijn overigens 

allen kort en, als het ware, tot aan de hand en 

den voet in de massa van het ligchaam verborgen, 

Ook de staart is kort of in het geheel niet zigtbaar. 

De buitengewone kleinheid der oogen, die bovendien 

grootendeels onder de algemeene huidbekleeding 

verborgen zijn, en het volslagen gebrek aan uitwendige 

ooraanhangsels toonen de in de duisternis van 

onderaardsche holen levende dieren aan. De meeste 

soorten zijn aan elken poot van vijf teenen voorzien, 

wier min of meer gekromde nagels aan de voorpooten 

zeer groot en stevig zijn. Het haar der mollen is 

buitengewoon zacht en bij sommige soorten fraai 

glanzig. Deze dieren bewonen de gematigde streken 

van het noordelijk halfrond tot aan den noordelijken 

keerkring, en werden in het zuidelijk halfrond slechts 

in Zuid-Afrika aangetroffen. Men kent de volgende 

vormen van dit geslacht. 

De eigenlijke mollen, waartoe onze gewone mol 

behoort, zijn gekenmerkt door haar stevig maaksel, 

eenen korten, met enkele borstelharen bezetten staart, 

en eenen tamelijk dikken en kraakbeenachtigen neus. 

Zij hebben vijf teenen aan elken poot, en worden, 

behalve in Europa, in het Noordelijk en gematigd 

Azië aangetroffen. Onze gewone mol, Talpa Europaea, 

heeft in het geheel 44 tanden. Zij bereikt, zooals 

elkeen weet, omstreeks de erootte eener manshand, 

treft 

men somtijds ook gevlekte voorwerpen aan, of zelfs 

en is nagenoeg zwart van kleur. Intusschen 

die geheel geelachtig wit zijn. Onze mol is, met 

uitzondering van vele streken van het zuidelijkst 

gedeelte van Europa, over het grootste gedeelte 

van dit werelddeel verspreid, en wordt in Westelijk 

Siberië tot aan de oevers der rivier Lena aangetroffen. 

Zij graaft, met groote behendigheid en snelheid, 

met behulp van haren snuit en hare voorpooten, 

zeer lange horizontale, diet onder de oppervlakte 

gelegene gangen op plaatsen, waar de grond zacht 

is, zooals b.v. op zandgronden, weilanden, in tuinen, 

en spoort bij dit werk haar voedsel op, hetgeen in 

de insekten bestaat, die zij ontmoet of in de 

regenwormen, die bij het trillen van den grond naar 

boven komen. In zoover is zij een nuttig dier; daar 

zij echter door het maken dezer gangen en de 

hoopen, die zij daarbij opwerpt, den grond ongelijk 

maakt, en bij het graven de wortels van het gras 

en de kruiden afscheurt, waardoor deze planten min of 

meer kwijnen, zoo wordt zij als een voor tuinen en 

weilanden schadelijk dier beschouwd, en door den 

mensch ijverig vervolgd en gevangen. De mol heeft, 

gelijk alle spitsdieren, veel voedsel tot haar onderhoud 

noodig; zij raakt ook nooit plantaardig voedsel aan, 

en sterft reeds na een vasten van een half etmaal. 

In de gevangenschap vertoont zij zich zelfs zeer 

vraatzuchtige, drinkt veel, valt kikvorschen, vogels en 

muizen aan, verschoont zelfs hare eigene makkers 

niet, en eet ze, tot op de huid toe, op. Het wijfje 

werpt hare jongen, vier tot vijf in getal, in een uit 

bladeren en mos vervaardigd nest, hetwelk in een 

aardhoop verborgen is en verscheidene onderaardsche 

toegangen heeft. — De plaats van onze mol wordt 

in Zuidelijk Frankrijk, in Italië bezijden Lombardijë, 

in Griekenland en Syrië door eene andere soort, de 

blinde Mol, Talpa coeca, vervangen. Zij wordt blinde 

mol genoemd, omdat hare oogen kleiner dan die van 

onze mol en grootendeels met een dun vel bedekt 

zijn. Zij onderscheidt zich bovendien, doordien hare 

middelste snijtanden grooter zijn dan de overigen. 

Dit is 

oude Grieken en Romeinen gewag gemaakt wordt. — 

de soort, van welke in de geschriften der 

De Japansche mol, Talpa moögura, is hichter van kleur 

dan de onze, en heeft twee snijtanden minder in de 

onderkaak: derhalve zes in plaats van acht. 

De Mol Noord-Amerika, 

waarvan men verscheidene soorten heeft opgesteld, 

van Scalops _agnatieus, 

heeft in hare levenswijze veel overeenkomst met de 

gewone mollen; zij wijkt echter daarvan af door een 

langeren, puntiger snuit, door eenen dunneren staart 

en doordien zij slechts 36 tanden heeft. 

In Noord-Amerika heeft eene andere men nog 

soort, de Stermol, Condylura cristata, die zich van 

alle overige soorten onderscheidt door haren neus, 

die aan het uiteinde met kraakbeenachtige draadjes, 

als de stralen van eene ster, omgeven is. Dit dier 

heeft een gelijk getal tanden als onze mol. 

De mollen van Zuid-Afrika, Goudmollen genoemd, 

wijken van alle overigen af door het volslagen gebrek 

van den staart, door eenen korten en driehoekigen 

kop, door hare slechts van drie teenen voorziene 

voorpooten, en doordien deze teenen sterk gekromde 

nagels hebben, van welke de buitenste bovendien 

buitengewoon lane is. Haar vacht is glanzig, bruin, heeft 

echter eenen fraaijen groenachtigen of goudkleurigen 

weêrschijn. Het geheele getal tanden beloopt acht 

en dertig. De Goudmollen zijn een weinig kleiner 

dan onze gewone mol, en hebben nagenoeg dezelfde 

levenswijze. De meest bekende soort is de gewone 

Goudmol, Chrysochloris inaurata. 

In Japan heeft men, behalve de bovenaangevoerde 

eene soort, Urotrichus mol, de Spitsmuis-mol, nog 

talpoides, die als het ware den overgang maakt van 

Zij heeft, 

mollen, met uitzondering der goudmollen, vijf teenen 

de mollen tot de spitsmuizen. gelijk alie 

aan elken poot; maar hare voorpooten zijn niet 

krachtiger dan de achterpooten, en haar staart is. 

vooral aan de punt, met tamelijk lange haren bezet. 

Het geheele getal harer tanden is zes en dertig. 



DE SPITSMUIZEN. SOREX. 

De uiterlijke gedaante der Spitsmuizen doet, met 

uitzondering van den kop, aan die der muizen en 

ratten denken, vooral ook, doordien zij, gelijk deze, 

hebben. Zij naderen de mollen 

en de zachtheid van haar 

voedsel niet, zooals 

op 

gaan 

eenen langen staart 

hare kleine 

Daar zij intusschen haar 

door oogen 

vacht. 

onder den grond, maar de 

oppervlakte het land of in 

opzoeken, zoo zijn hare pooten ook meer tot het 

de mollen doen, 

van het water 

loopen of zwemmen, dan tot het graven ingeriet, en 

tamelijk evenredig ontwikkeld. Zij hebben aan elken 

poot vijf met gekromde en scherpe nagels gewapende 

teenen. Haar snuit is puntig en haar neus somtijds 

eenigzins trompvormig verlengd. Zij hebben eene 

kleine oorschelp en volkomen ontwikkelde en van 

oogleden voorziene, ofschoon kleine of tamelijk kleine 

oogen. Het getal tanden verschilt volgens de soorten} 

De snijtanden zijn gewoonlijk zeer groot en dam 

tr elke kaak slechts twee aanwezig En 

de plaats der zoo doen Esp 

door hunne grootte en rigting aan de saint 

knaagdieren denken. 
& kes 

aan elke zijde van den romp, eene, 

dikwijls in 

snijtanden vervangen, 

zoogenaamde knaagtanden der 

Velen hebben, 

vooral bij oude mannetjes ontwikkelde klier, waarin 

een sterk naar muskus riekend vocht afgescheiden 

wordt. De hierdoor verspreide lucht is voor katten 

en andere roofdieren zoo onaangenaam, dat zij de 

spitsmuizen wel dooden, maar haar vleesch niet eten. 

Het voedsel der spitsmuizen bestaat uit insekten, 

slakken en wormen. Zij hebben eene nachtelijke, 

maar, volgens de soorten, min of meer verschillende 

levenswijze, en houden geen winterslaap. Zij worden 

in alle landen, waar spitsdieren in het aleemeen 

voorkomen, aangetroffen. 

Men geeft den naam van EIGENLIJKE SPITSMUIZEN 

aan die soorten, die door hare grootte en gestalte aan 

onze gewone muis doen denken. Zij hebben van voren in 

elke kaak, twee zeer groote, op knaagtanden gelijkende 

sbijtanden, van welke de bovensten gekromd en aan 

haren binnengrond van een knobbeltje voorzien zijn, 

terwijl de ondersten zonder knobbel en sterk naar 

Het 

van kiezen hebben, 

voren gerigt zijn. getal der overige tanden, 

die allen den vorm verschilt, 

volgens de soorten, van 28 tot 32. De oorschelp kan 

naar voren omgekruld en de ooropening bovendien 

gesloten worden door twee in de schelp aanwezige 

ij 
snijtanden eene bruine punt, en die der 

soorten vertoonen de kleppen. — sommige 

onderkaak 

zijn van fijne insneden voorzien. Zij hebben 32 kiezen. 

Hiertoe behoort de gewone Spitsmuis, Sorex vulgaris 

of »tetragonurus”, eene in het grootste gedeelte van 

Europa, op weilanden en velden, gemeene soort. — 

Eene kleine soort is de kleine Spitsmuis, Sorea minutus. 

Zij bereikt, den staart medegerekend, naauwelijks vier 

duim lengte, werd in Midden-Europa en Siberië 

waargenomen, bemint de nabijheid van het water, 

en houdt zich gaarne onder boomwortels op, tusschen 

welke zij haar van mos vervaardigd nest plaatst. — 

Andere soorten hebben geheel witte snijtanden, en 

slechts 28, zelden 30 kiezen. 

die in Middel-Europa en ook in ons land 

Hiertoe behoort Sorer 

leucodon, 

aangetroffen wordt. — Verder de Dwerg-Spilsmuis, 

Sorex Blrusens, die, naauwelijks drie oude duim lang, 

het kleinste van alle bekende zoogdieren is. — De 

Indische Spitsmuis, Sorex Indicus, die het vasteland van 

Indië bewoont, bereikt daarentegen meer dan drie 

vierden voet lengte. — Men noemt Water-spitsmuizen 

de soorten, wier pooten met stijve haren, tot het 

zwemmen dienende, bezet zijn, wier lange staart aan 

zijn eindgedeelte zijdelings zamengedrukt is, en die 

aan de binnenzijde van den grond der snijtanden 

van de onderkaak een knobbeltje hebben. Het getal 

hg aan de oevers der beken, rivieren en meren 

op, en_ Zwemmen uitstekend. 

overige tanden beloopt dertig. Zij houden 
pr. 

Onder deze behoort 

onze gewone Water-Spitsmuis, Sorex fodiens, die in het 
eg nd, 6 

grootste gedeelte van Europa tot Siberië gemeen is. 

De MUSKUS-SPITSMUIZEN, MYOGALE, zijn grooter 
en steviger van maaksel dan de eigenlijke Spitsmuizen, 

en wijken daarvan bovendien door eene menigte 

andere bijzonderheden af. Haar staart is buitengewoon 

sterk zijdelings zamengedrukt; de teenen zijn door 

de snuit is trompachtig 

geheel 

zwemvliezen vereenigd; 

verlengd en afgeplat; de oorschelp ontbreekt 

grond 
9 
pe 

en al; zij hebben een muskusklier aan den 

van den staart; in de bovenkaak vindt men 

buitengewoon groote, driehoekige snijtanden, en 20 

andere tanden; in de onderkaak 4 snijtanden en 18 

andere tanden, en al deze tanden, behalve de snijtanden, 

de sedaante van kiezen. 

het water Er zijn slechts twee soorten van dit 

ondergeslacht bekend. De eene, Myogale moschata, 

werd in Noordoostelijk Rusland, tusschen den Don 
en de Wolga, tot 709 noorderbreedte aangetroffen. 

Zij bereikt met den staart eene lengte van nagenoeg 

anderhalven voet. Zij woont aan de oevers van staande 

hebben Zij houden zich in 

0 P . 

of 

schuins naar de hoogte loopen, hier blind eindigen 

en slechts onder den waterspiegel uitkomen. Zij zwemt 

en duikt voortreffelijk en spoort haar voedsel op, 

zachtstroomende wateren, en graaft gangen, die 

hetgeen uit insekten, bloedzuigers en andere waterdieren - 

door met haren snuit in de modder te 

De 

dan de voorgaande en wordt in de beken 

bestaat, 

boren. tweede soort, — Myogale Pyrenaica, is 

veel kleiner 

en wateren van het Pyrenesche gebergte aangetroffen. 

In in West-Afrika, heeft men de Congo-landen, 

eene soort van nagenoeg twee voet lengte, Potomogale 

veloe, ook »Bayonia” genoemd, wier staart aan de 

grootereachterhelft naakt, sterk zijdelings zamengedrukt 

en als het ware dolkvormig is. 

Bij eenige soorten zijn in elke kaak 6 snijtanden 

aanwezig. Eene dezer, de Spitsrat, Gymnura Raffesii, 



doet door hare grootte, gestalte en staart, behalve 

haren sterk verlengden snuit, aan eene groote rat 

denken. Haar ligchaam is met lange, stugge haren 

bedekt, waaronder echter korte, zachte en wolachtige 

haren staan. Zij heeft 28 kiezen en, behalve deze, 

groote hoektanden. De vacht is zwart, maar van 

de schouders naar voren sterk met wit gemengd, 

en op het laatste derde van den staart in wit 

overgaande. Het wit neemt intusschen bij de 

voorwerpen van Borneo, op het geheele ligchaam, 

min of meer de bovenhand, terwijl de voorwerpen 

van Sumatra en Malakka de boven opgegevene teekening 

vertoonen. — Im Haïti heeft men eene even groote 

soort, Solenodon paradorus. Haar snuit is tot een 

grooten tromp verlengd: zij heeft 28 kiezen, grootere 

dan 

vooral aan de voorpooten, en is van boven bruinzwart, 

oorschelpen gewoonlijk, zeer stevige nagels, 

op de onderdeelen geelachtig bruin. 

DE SPRING-SPITSMUIZEN. MACROSCELIDES. 

Deze dieren, ook »Rhinomys” genoemd, zijn als 
het ware onder de Spitsdieren eene herhaling der 

springmuizen, die, zooals men weet, tot de knaagdieren 

behooren. 

uiterlijken 

snuit, die, 

Zij hebben in het algemeen denzelfden 

vorm, altijd met uitzondering van den 

in plaats van stomp, zeer puntig is, vooral 

door de verlenging van den neus in eenen dunnen en 

regten tromp: ook hebben zij eenen muisachtigen staart 

haarkwast aan het einde, zonder De achterpooten 

zijn, gelijk bij de springmuizen, langer dan de 

voorpooten, en zij worden hierdoor, zooals deze, in 

staat gesteld groote sprongen te doen, hetzij om 

hunnen buit met spoed te overvallen, of gemakkelijk 

hunne vijanden te ontvlugten. Hun kop is van 

achteren groot; zij hebben groote ooren en oogen; 

ten 

of bij uitzondering een minder aan elken 

zwakke _teenen, getale van vijf aan elken 

poot, 

achterpoot; kleine, maar kromme en scherpe nagels; 

aan den staart kort, aan de overige deelen lang en 

zacht haar; 6 snijtanden in elke kaak, en in het 

geheel 28 kiezen. Aan 

merkt men eene klier 

den wortel van den staart 

op. De kleur dezer dieren 

is gemeenlijk op de bovendeelen geel- of rosachtig 

bruin, op de onderdeelen wit. Zij houden zich in 

opene, _drooge, het liefst rotsige streken op; 

verschuilen zich onder rotsblokken, in rotsspleten en 

in aardholen; loeren over dag in het lommer van 

struiken of lage boompjes op hunnen buit, die meest 

in insekten of slakken bestaat; loopen gewoonlijk op 

vier pooten; zijn schuw, maar zacht van aard, en 

behooren in Afrika thuis, waar zij zelfs beperkt 

schijnen te zijn tot Zuidelijk Afrika, Mozambique en 

Algerië. 

De soort van Algerië heet Macroscelides Rozeli. Zij 

wordt niet langer dan twee derden tot drie vierden 

voet. Aan de Kaap heeft men verscheidene soorten, 

van welke de gemeenste Macroscelides typieus genoemd 

wordt, en even klein is als die van Algiers. 

De soorten metslêchts vier teenen aan deachterpooten 

hebben eenen langeren neus dan de overigen, en 

Eene dezer. 

Maeroscelides tetradactylus, ook »Petrodromus”genoemd., 

worden in Mozambique aangetroffen. 

is een weinig grooter dan de voorgaande. — De grootste 

van allen, Maeroscelides Cirneri, ook »Rhvnchocvon” 

genoemd, is bovendien door eenen veel langeren 

neus gekenmerkt. 

Maeroseelides Cirnert. De grootste Spring-spitsmuis. 

DE SPITS-EEKHOORNTJES. TUPAJA. 

De uiterlijke gestalte dezer dieren zou volkomen 

aan die der eekhoorntjes doen denken, indien hun 

kop niet smal en verlengd ware. Zij zijn slank van 

gestalte; hebben groote oogen; middelmatige ooren; 

aan elken poot 5, met kromme nagels gewapende 

teenen; gewoonlijk 4 snijtanden in de bovenkaak eu 

6 in de onderkaak, en in het geheel 7 kiezen in 

elke kaak. Hun vacht is rijkelijk van haar voorzien: 

de meesten hebben eenen tamelijk langen staart, 

met op twee zijdelingsche rijen geplaatst haar. 

Men treft 

Soenda-eilanden en Madagaskar aan, alwaar zij de 

deze dieren in Achter-Indië, op de 

bosschen bewonen en meestal op boomen leven. 

Intusschen loopen zij ook dikwijls op den grond: 

te 

voornamelijk in insekten en wormen bestaat. 

vooral om hun voedsel zoeken, hetgeen 

Hun 

naam van Tupaja is afgeleid van het woord »Tupaï”, 

gaan 

waarmede de Maleijers deze dieren en de eekhoorntjes 

bestempelen. 

De gewone soort, die op de Soenda-eilanden 

aangetroffen wordt, is Zwpoja Javanica. Zij heeft 

ongeveer een voet lengte, waarvan de staart meer dan 

de helft inneemt, en haar vacht is olijfkleurig. — Op 

Borneo en Sumatra treft men bovendien eene erootere 

soort, Tupaja tana, aan, met een puntiger snuit en 

kastanjebruine vacht, maar eenigzins korteren staart. — 

Rij eene andere soort van Borneo, Zwpaja dorsalis 

genoemd, is de staart dunner en de rug van eene 

overlangsche zwarte streep voorzien. 



De Tupaja dorsalis. 

Eene eenigzins afwijkende soort van Madagaskar, | 

heeft in de bovenkaak 6, in de 

De 

hare vacht is door eene zwarte rugstreep afgebroken. 

Kupleres Goudoli, 

onderkaak 8 snijtanden. vaalbruine kleur van 

Zij houdt zich in zandachtige streken op, en verschuilt 

zich in holen, die zij zelve onder den grond graaft. 

Op Sumatra en Java treft men eene soort aan, 

Hylemys suillus, die van alle overigen op eene zeer 

in het oog vallende wijze afwijkt door haar nagenoeg 

naakt en slechts een halven duim lang staartje. Zij | 

kleur, heeft kleine oo is zwartbruin van ven, eenen 

zeer puntigen snuit, in het geheel 32 kiezen en in 

elke kaak 6 snijtanden. Zij houdt zich in bergachtige / 

met woud bedekte streken, tusschen de wortels der | 

boomen op. 

De Hylomys suillus. 

DE EGELS. ERINACEUS. 

De egels herhalen als het ware onder de spitsdieren 

den vorm der stekelvarkens en worden ook in het 

dagelijksch leven dikwijls met laatstgenoemden naam 

bestempeld, ofschoon de stekelvarkens tot de orde 

der knaagdieren behooren en de egels een geheel 

ander tandenstelsel en eenen puntigen kop hebben, 

en alleen door hunne ineengedrongene gestalte en 

hun met stekels bedekt ligchaam aan de stekelvarkens 

doen denken. De staart der egels is zeer kort of 

ontbreekt geheel en al; hunne oogen zijn klein, de 

ooren middehmatig. Zij hebben korte, maar stevige 

pooten. De teenen, vijf in getal aan elken poot, zijn 

met stevige en puntige nagels gewapend. Door de 

aanmerkelijke ontwikkeling van den spierrok van 

den rug, zijn zij in staat gesteld hun ligchaam op 

te rollen, en kop en pooten zoodanig te verbergen, 

dat het geheele dier de gedaante aanneemt van 

eenen rondom met stekels gewapenden bal, die alsdan 

tegen hunne vijanden een voortreffelijk, ofschoon 

passief, middel ter verdediging aanbiedt. Het geheele 

getal hunner tanden is 36. De egels zijn nachtdieren, 

die zich over dag in aardholen, onder struiken, gras 

of in andere schuilplaatsen verbergen, en met het 

vallen van den avond te voorschijn komen, om hun 

te 

weekdieren, kleine zoogdieren, slangen, eijeren en 

voedsel zoeken, hetgeen vooral in insekten, 

vruchten bestaat. Men treft de egels in Europa, 

Afrika en op het vasteland van Azië aan. 

Men noemt eigenlijke Egels de soorten, die op den 

gewonen egel gelijken. Zij hebben het ligchaam smet 

harde stekels bezet. Onze gewone egel, Mrinaceus 

Europaeus, die omstreeks een voet lengte bereikt, 

wordt nagenoeg in geheel Europa aangetroffen. 

Onze egel wordt in de gevangenschap zeer mak. In 

tuinen gehouden, doorsnuffelt hij met het vallen van 

den avond alle hoeken, en komt zelfs, wanneer men 

voedsel voor hem nederzet, in de woonkamers. Hij 

valt, beschermd door zijne gewapende huid, zonder 

schroom vergiftige slangen aan. De stekelhuid van 

den egel werd bij de oude Romeinen, in plaats van 

klitten, tot het kammen van wollen stoffen gebruikt. — 

De Kaapsche egel, LErinacens frontalis, bereikt niet de 

grootte van den onzen en heeft een witten band 

over het voorhoofd. — In Zuidelijk Rusland, Westelijk 

Siberië en Turkestan heeft men den egel met lange 



ooren, Brinaceus auritus, wiens stekels geeroefd en 

gekorreld zijn. — De egel van Madagaskar, Brinacens 

spinosus of »Telfairi’ en »nigrescens”’ genoemd, is in 

den ouden leeftijd donker van kleur. 

Op Madagaskar heeft men bovendien eene of twee 

eenigzins afwijkende soorten, doordien haar ligchaam 

langwerpiger is, en er tusschen de stekels van den 

Zij 
kunnen haar ligchaam niet zamenrollen, beminnen 

de nabijheid van het water, worden zeer vet, en 

rug lange stevige borstelharen geplaatst zijn. 

verschuilen zich in onderaardsche holen, alwaar zij 

ook eene soort van winterslaap houden. Eene dezer 

soorten, Centetes semispinosus of, pornatus”, heeft dunne 

stekels en de bruine bovendeelen van drie lichte, 

overlangsche strepen voorzien. — De gewone soort, 

Centetes ecaudalus of »setosus”’, werd op de eilanden 

Mauritius en Réunion ingevoerd en is aldaar verwilderd. 
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Centetes ecaudalus. 

BE V EED EARN ZENE 

CHRDRSOPADE RA 

Men kan de Vledermuizen dadelijk onderscheiden 

van alle zoogdieren, doordien zij de eenigen zijn, die 

volkomen ontwikkelde werktuigen tot het vliegen 

hebben; want de zoogenaamde vliegwerktuigen van 

den vliegenden Maki, van de vliegende eekhoorntjes en 

de vliegende Koeskoes zijn niets dan huidaanbangsels, 

langs het ligchaam, maar niet uitgespannen tusschen 

de teenen, en slechts tot valschermen bij het springen 

dienende. Bij de vledermuizen zijn wezenlijke, tot het 

volkomen vliegen geschikte vleugels aanwezig, die 

intusschen op eene bijzondere wijze zamengesteld zijn, 

vermits zij gevormd worden door groote en dunne 

vliezen, die tusschen de ongewoon verlengde vingers 

der voorpooten, met uitzondering van den duim, zijn 

Dit vlieewerktuig bovendien uitgespannen. wordt 

ondersteund door een tusschen de achterpooten 

uitgespannen vlies, hetwelk dikwijls ook den staart 

omsluit. De duim is kort, maar steeds van eenen 

nagel voorzien; ook bij den tweeden vinger is somtijds 

een nagel aanwezig, maar bij de overige vingers 

ontbreekt dit wapen steeds. De achterpooten zijn 

eerder hunne 

teenen, vijf in getal en veelal van gelijke lengte, 

klein dan middelmatig te noemen; 

zijn allen met kromme en scherpe, maar zijdelings 

zamengedrukte, Het dunne en 

tamelijk kale staartje is gewoonlijk een weinig langer 

nagels gewapend. 

dan de achterpooten; somtijds is het echter kort, 

of ontbreekt De romp der 

vledermuizen is stevig, zeer ineengedrongen, dik en 

zelfs geheel en al. 

breed, vooral bij de schouders, ten gevolge van de 

buitengewone ontwikkeling der bij de vlugt werkzame 

borstspieren en de, door eenen hoogen kam, gelijk bij 

de vogels, vermeerderde oppervlakte van het borstbeen, 

waaraan deze spieren gehecht zijn. De vledermuizen 

hebben korten en veelal 

afgeronden kop met eenen korten snuit; slechts bij de 

eenen zeer hals eenen 

hond-vledermuizen is de kop met den snuit eenigzins 

langwerpig. De neus is bij sommigen van kraakbeenige 

of vliezige aanhangsels voorzien. Zij hebben kleine of 

middelmatige oogen, en middelmatige of groote ooren, 

die somtijds op het voorhoofd met elkander vereenied 

en dikwijls van eene bladvormige klep, tot sluiting van 

de oorschelp, voorzien zijn. De vliezen van hunne ooren 

en hunne vlieewerktuigen zijn de zetel van een 

buitengewoon fijn gevoel: zij worden hierdoor in staat 

gesteld, bij het rondvliegen, elk beletsel, hoe gering 

ook, zonder behulp van het gezigt, eenvoudig door den 

uit de nabijheid van vaste ligchamen voortvloeijenden 

erooteren tegenstand der lucht, te ontwijken. Zij 

hebben eene groote, vrije en vleezige tong. Er zijn 

bij deze dieren steeds hoektanden aanwezig. De 

suiĳjtanden zijn klein en ontbreken dikwijls in de 

bovenkaak, of vallen vroegtijdig uit. 

veelal, gelijk bij de spitsdieren, met puntige knobbels 

De kiezen zijn 

gewapend, vertoonen echter bij de hond-vledermuizen 

vlakke kroonen. De maag is eenvoudig, en het 

darmkanaal is nooit van een blinden darm voorzien. 

De vledermuizen hebben eene nachtelijke wijze van 
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leven en komen eerst met het vallen van den avond 

te voorschijn. Zij vliegen alsdan, sommigen hoog 

in de lucht, anderen lager, sommigen langs de 

oppervlakte van het water, in het rond, ten einde 

in de vlugt allerlei insekten, waarmede zij zich 

voeden, te vangen. Sommigen zuigen ook het bloed 

van dieren of zelfs van den mensch; terwijl de 

hond-vledermuizen grootendeels op vruchten schijnen 

te azen. Bij dag rusten zij uit, hetzij in rots- of 

boomholen of in oude gebouwen verscholen, de 

vleugels zamengeplooid, en den duimnagel aan de 

ruwe loodregte vlakten van steenen of boomen 

gehaakt; hetzij, gelijk de hond-vledermuizen, in de 

open lucht, den kop naar beneden gerigt, met de 

achterpooten aan boomtakken hangende, langs welke 

zij zelfs in deze houding behendig weten te klimmen. 

Zij gaan niet vrijwillig op den grond zitten ; kunnen, 

daar geplaatst, evenmin opvliegen als de gierzwaluwen:; 

klauteren daarentegen, om dit te doen, eerst tot 

op zeker punt tegen eenen boom, een rots of eenig 

ander vast voorwerp omhoog. Het wijfje brengt telkens 

slechts een of twee jongen ter wereld, die, elk aan 

een der beide tepels hangende, zoolang zij klein 

zijn, door de moeder bij het rondvliegen medegenomen 

leven deze worden. Na den tijd der voortplanting 

dieren gezellig, maar gewoonlijk in dier voege, dat 

de voorwerpen van elk, dikwijls talrijk gezelschap 

allen tot eene sekse behooren. 

alle deelen van den 

aardbol, met uitzondering der binnen den poolkring 

gelegen De soorten, die de 

koude en gematigde luchtstreken bewonen, houden, 

De vledermuizen worden in 

landen, aangetroffen. 

naar mate der luchtgesteldheid, eenen langeren of 

korteren winterslaap. 

De talrijke soorten van vledermuizen kunnen onder 

familiën drie gebragt worden, te weten: die der 

der en der 

hond-vledermuizen. Laatstgenoemde zijn tot de Oude 

JAMPyrs, eigenlijke _ vledermuizen 

Wereld met uitzondering van Europa beperkt; de 

overigen worden in alle werelddeelen aangetroffen. 

DIENA MSP IRIS: 

De familie der vampyrs bevat alle vledermuizen, 

wier neus voorzien is van vliesachtiee, min of meer 

zanengestelde aanhangsels, die blijkbaar tot hetzelfde 

doel dienen als de uitwendige aanhangsels van het 

oor, te weten het opvangen der luchtstroomen naar 

verschillende rigtingen. Gelijk bij de eigenlijke 

vledermuizen Is aan de voorpooten slechts de duim 

met een nagel gewapend, en zijn hunne kiezen van 

scherpe punten voorzien. Zij voeden zich met insekten; 

sommige soorten zuigen ook bloed. Zij worden in 

de heete, en eenige soorten ook in de gematigde 

luchtstreken aangetroffen. 

De EIGENLIJKE VAMPYRS worden alleen in de 

Nieuwe Wereld aangetroffen. Hunne neusgaten zijn 

door eenen hoelijzervormigen rand omzoomd, en van 

achteren begrensd door een loodreet opstaand, 

lancet- of bladvormig vliezig aanhangsel. Hunne 

middelmatige oorschelpen zijn volmaakt van elkaàr 

gescheiden, en van eene groote klep voorzien. Zij 

hebben groote vleugelvliezen, maar de staart ontbreekt 

meestal, of is zeer kort. De hoektanden zijn groot: 

de kiezen 20, en de snijtanden in elke kaak gewoonlijk 

4 in getal. De tong is dik en vleezig. Zij houden 

zich veelal in boomrijke streken op, leven meest 

afzonderlijk en vliegen goed, terwijl sommige soorten 

ook met groote behendigheid op den grond loopen. 

Hun gewoon voedsel bestaat uit insekten; zij eten 

echter ook gaarne saprijke vruchten ; terwijl sommigen 

zich op slapende dieren, zooals paarden, muilezels, 

het rundvee of somtijds zelfs op slapende 

menschen zetten, ten einde hun bloed te zuigen. 

Om die wonde te kunnen veroorzaken, zonder dat 

enz, 

hun slagtoffer ontwaakt, maken zij waarschijnlijk het 

plekje, waar zij de beet willen aanbrengen, door 

zuigen met de lippen ongevoelig, even als dit bij 

het koppen geschiedt, bijten alsdan met hunne tanden 

eene kleine wond in de huid en zuigen vervolgens, 

door middel van hunne zeer rekbare en vleezige 

tong, het bloed uit die wonden. De beet op zich 

zelven heeft geene nadeelige gevolgen. Daar er zich 

intusschen somtijds drie of vier vampyrs tegelijk op 

een dier zetten, hunne aanvallen alle nachten herhalen, 

de wonden steeds min of meer nabloeden en de 

vliegen hunne eijeren daarin leggen, waardoor zij aan 

het zweren raken, zoo worden de dieren, welke aan 

deze aanvallen prijs zijn gegeven, allengskens zeer 

afgemat. De menschen worden zeer zelden door de 

De oude fabel 

van den vampyr, die vooral door het bekende gedicht 

van 

beten der vampyrs lastig gevallen. 

Byron en de opera van Marschner aan de 

vergetelheid onttrokken werd, is, even als het woord 

Het volk in 

die streken en in Hongarije geloofde namelijk, en 

vampyr zelf, uit Siberië afkomstig. 

gelooft het nog in sommige oorden, dat de ligchamen 

van hen, over wie, uit hoofde van beschuldigingen 

van tooverij of andere misdaden, de banvloek was 

uitgesproken, niet in bederf 

overgaan, maar gedurig hunne beenderen afknagen 

na de begrafenis, 

en des nachts de graven verlaten, ten einde hunne 

betrekkingen het bloed uit te zuigen, en hen op die 

wijze van het leven te berooven. Dit bijgeioof braet 

nog in het jaar 1725 bijkans geheel Hongarije en 

Servië in rep en roer, zoodat de regering genoodzaakt 

was, onderzoekingen in het werk te laten stellen, 

en er eene menigte geschriften, voor en tegen de 

zaak, in het licht gegeven werden. 

In Suriname en over het algemeen in geheel 

Guyana is eene der grootste soorten, PAyllostoma 

spectrum genoemd. Zij heeft een en een halven voet 

vluet, is op de rugzijde kastanjebruin, op de 



onderzijde ros, heeft in elke bovenkaak 6 kiezen, dus 

eene meer dan gewoonlijk, en in het geheel geen staart. — 

De gewone soort van Brazilië is Phyllosloma hastalum. 

Zij heeft eenen kleinen staart, het zoogenaamde hoefijzer 

van den neus is zeer breed, en zij is kastanjebruin 

of rosachtig van kleur. — Bij sommige soorten is 

de snuit smal, het bladvormige aanhangsel van den 

neus ver naar voren geplaatst, en de benedenlip diep 

gespleten. Hiertoe behoort Glossophaga amplevicandala, 

die een voet vlugt, een korten staart, een bij 

het wijfje bruine, bij het mannetje rosbruine 

vacht heeft, en in Brazilië en Suriname gemeen 

is. — Bij andere soorten is slechts een klein getal 

kiezen aanwezig, te weten 2 aan elke zijde der 

bovenkaak en > aan elke zijde der onderkaak, en 

deze kiezen wijken bovendien van die der overige 

soorten af‚ doordien hare kroon slechts eene een voudige 

Ook 

neusaanhangsels is gewijzigd, en het neusblad is meer 

breed Hiertoe behoort 

Desmodes Orbigneyi, van Chili, die op den buik grijsachtig 

overlangsche insnede vertoont. de vorm der 

dan hooge, en hartvormig. 

wit is, op de rugzijde bruine haren met witte punten 

heeft, soorten behoort, die 

aanvalt om hun bloed te zuigen. 

De KAM-VAMPYRS, RIINOLOPHUS, zijn gekenmerkt 

door eenen dwarsen kam, die tusschen het blad- en 

en onder de dieren 

het hoefijzervormige aanhangsel van den neus geplaatst 

is. Zij hebben geene oorklep, 4 snijtanden in de 

onderkaak, en 2 in de bovenkaak, die echter dikwerf 

ontbreken. De staart is somtijds langer dan de 

achterpooten, en in zijn geheel met deze door een 

vlies vereenigd. Zij bewonen de heete en gematigde 

streken der Oude Wereld, en zijn voornamelijk 

menievuldieg in Oost-Indië. — De erootste soort van 

Achter-Indië 

bereikt anderhalven voet vlugt, en heeft een in het 

midden kastanjebruinen, aan de zijden witachtigen 

rug. — Eene even groote soort, RAinolophus vittatus, 

is Rhinolophus nobilis, van Java. Zi 

met eene geelwitte streep langs elke zijde van den 

rug, bewoont de Goudkust. — Eene kleine soort van 

Eeypte, Rkinolophus tridens, is geelachtig grijs van 

kleur. — In Zuidelijk en Middel-Europa heeft men twee 

soorten, Akinolophms ferrum eguvinum en de kleimere 

Leinolophus hippoerepis. 

Men geeft den naam van GROEF-NEUZEN, NYCTERIS, 

aan eenige soorten, wier snuit van eene overlangsche 

groef voorzien is, terwijl men, achter elk neusgat, 

een bladvormig vliesje ontwaart. Zij hebben groote, 

op het voorhoofd vereenigde ooren. Hiertoe behoort 

Nyeteris Thebaïca, van Eeypte en Senegambië, die op de 

bovendeelen lichtbruin, op de onderdeelen grijsachtig is. 

In Eeypte heeft men eene kleine grijze soort, 

Bhinopoma mierophyllum, wier staart langen grootendeels 

vrij is, en wier van boven uitgeholde neus van voren 

in eene kringvormige, door de neusgaten doorboorde 

schijf uitloopt, terwijl men aan het acntereinde 

dezer schijf een bladvormig vliesje ontwaart. 

Men geeft den naam van Megaderma aan eenige 

soorten, wier vliezen allen eene buitengewone 

ontwikkeling vertoonen. Hare ooren zijn zeer groot, 

op het voorhoofd vereenigd, van zeer groote kleppen 

voorzien, en de neus vertoont twee bladvormige 

vliezen. De staart ontbreekt geheel en al. Zij worden 

in Afrika en Oost-Indië aangetroffen. Bij Megaderma 

spasma of »trifolium”, van Java, ishet haar muisvaal; 

bij Megaderma Iyra, van Hindostan, heeft het achterste 

neusvlies eene liervormige gedaante. 

DE EIGENLIJKE VLEDERMUIZEN. 

bevat alle insektenetende soorten 

zonder neusaanhangsels. 

Deze familie 

Door het ontbreken dezer 

aanhangsels onderscheiden zij zich van de Vampyrs, 

door de scherpe punten harer kiezen, die zij met de 

Ook 

bij haar is slechts de duim met een nagel gewapend. 

De de 

onderkaak 6 snijtanden, Zij 

getale in alle deelen der aarde, met uitzondering der 

Vampyrs deelen, van de Hond-vledermuizen. 

IA meesten hebben in bovenkaak 4, in de 

worden in grooten 

poolstreken, aangetroffen. 

De groote kastanjebruine soort van ons land is 

Vespertilio serotinus. — Merkwaardig door hare 

buitengewoon groote ooren, die dubbel zoo lang zijn 

als de kop, is Vesperlilio auritus. Ook zij wordt 

menigvuldig in ons land aangetroffen; zij verschuilt 

zich over dag in oude gebouwen, onder de daken 

van kerken enz. — Eene kleinere soort, Vespertilio 

dasyeneme, ziet men, in de schemering boven het 

De 

Vespertilio pipistrellus, vliegt bij avondtijd menigvuldig, 

steden 

water vliegen. kleinste inheemsche soort, 

zelfs in de rond. — De fraaiste van alle 

soorten is Vespertilio pictus, van het vasteland van 

Indië en Java, met zwarte vliezen, die echter langs 

de vingers van breede, oranjekleurige strepen 

voorzien zijn. 

In Guyana en Brazilië heeft men eene tamelijk 

kleine soort, Zhyroptera bicolor, die van alle overigen 

afwijkt, doordien zij aan den wortel van den duim 

der voorpooten eene kleine, ronde, kraakbeenige, 

blijkbaar tot het aanhechten aan gladde vlakken 

dienende schijf, heeft. 

In Afrika en Oost-Indië heeft men de TAPHOZOUS: 

soorten middelbare met zeer smalle van grootte, 

vleugelvliezen, eenen langen, aan het einde vrijen 

staart, eenen eeniezins langwerpigen op zijne middellijn 

van eene vore voorzienen snuit, en zonder snijtanden 

in de bovenkaak, terwijl die der onderkaak, 4 im 

getal, van lobben voorzien zijn. — Eene op Java 

menigvuldige soort, Taphozous saccolaimus, ìs, op eenen 

donkerbruinen grond, onregelmatig wit gevlekt. — 

Taphozous leucopterus, van Zuid-Afrika, heeft witachtige 

vleugelvliezen; Taphoeous perforatus, van Eevpte, is 

geelachtig grijs. 

met smalle vleugelvliezen, de Andere soorten 



BULHOND-VLEDERMUIZEN, DYSOPES, hebben haren 

naam verkregen door haren korten en dikken snuit, 

met groote en hangende lippen. Zij zijn veelal donker 

van kleur, en bewonen de heete luchtstreken. Men 

heeft ook eene soort in ltalië, Dysopes Cestont 

genoemd. — De gemeene soort der Soenda-eilanden 

is Dysopes tenuis. — Eene andere soort, Cheiromeles 

torquatus, die behalve deze eilanden ook het vasteland 

van Indië bewoont, en anderhalven voet vlugt heeft, 

is bijkans geheel naakt, en wijkt van alle overigen 

af doordien de binnenteen der achterpooten, gelijk 

een duim, aan de overige teenen tegenovergesteld is. 

Deze duim is bovendien van een bundel stijve haren 

voorzien, en zijn nagel is veel grooter dan gewoonlijk. 

In Brazilië heeft men eene soort, Diclidurus albus, 

die van alle overigen afwijkt, doordien haar staart 

van een dubbel, hoornachtige kapsel omsloten is. 

Eene andere soort van Brazilië en Suriname, de 

Mops-vledermuis, Noctiho leporinus, is gekenmerkt door 

eenen zeer korten, dikken, in het midden, gelijk bij 

eenen _mopshond, diep gespleten snuit. Zij heeft 

is van boven bruin, met eenen kleine oogen, en 

witten streep langs het midden van den rug. 

DE HOND-VLEDERMUIZEN. PTEROPUS. 

De Hond-vledermuizen, gewoonlijk »vliegende 

honden” genoemd, wijken van de overige vledermuizen 

af, door de vlakke kroonen harer kiezen, en doordien 

niet alleen haar duim, maar bovendien, met uitzondering 

van eene soort, de tweede vinger der voorpooten 

van een nagel voorzien is. De meesten overtreffen 

de overige vledermuizen aanmerkelijk in grootte. 

Zij zijn zeer stevig van maaksel, hebben eenen 

eenigzins langwerpigen kop, middelmatige ooren 

zonder klep, eenen zeer korten of veelal in het geheel 

geenen staart, in elke kaak 

snijtanden. 

en 4 kegelvormige 

Haar voedsel bestaat voornamelijk in 

sappige vruchten. Zij leven gezellig, en houden zich 

meestal op boomen op, waar men hen, den kop 

naar beneden geriet, met de achterpooten aan 

takken hangende, ontwaart. Zij schuiven ook, in 

deze houding, met veel behendigheid, langs de takken 

voort. Met het vallen van den avond vliegen zij 

dikwijls tot op groote afstanden, ten einde haar 

voedsel op te zoeken. Zij worden in Afrika, Aziö 

en Australië aangetroffen, gaan noordelijk tot Japan 

en zijn vooral menigvuldig in Oost-Indië. Velen 

hebben onderling groote overeenkomst en schijnen 

slechts door wijzigingen in de kleur te verschillen. — 

De groote soort van Java wordt gewoonlijk Peropus 

edulis genoemd. Zij bereikt tot 4 voet vlugt, en 

werd vroeger levend in onze diergaarde gezien. — De 

soort van Japan, Pteropus dasymallus, heeft wolachtig 

haar. — De fraaiste soort is Pleropus personatus, van 

de Molukken; zij is grijsachtig en heeft een wit met 

st. ( 
D gezi zwart omzoomd 
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Pteropus personatus. 

Sommige Afrikaansche soorten hebben verlengde 

lippen, en een bundel van stervormig verdeelde 

haren aan weèêrszijde van den hals. Hiertoe behoort 

Eene andere Pleropus labiatus, uit Abyssinië. 

soort, Pleropus monstrosus, ook »Sphyrocephalus” en 
5 
tee} 

door haren, vooral naar voren, buitengewoon dikken 

vierkant en 

»Zyeaenocephalus labrosus’”’ genoemd, is merk waardi 
Die) te, ’ 

snuit, die aan het einde van eenen 

aan weèêrszijde S vormigen lippenrand voorzien is. 

Dit zonderlinge dier bewoont Guinea. 

Eene kleine soort van de Soenda-eilanden, Pteropus 

minimus, heeft eenen zeer dunnen en langwerpigen 

snuit. 

Nog meer afwijkend is de Marp 

de Moluksche Zij is zeer kennelijk 

aan haren neus, die tot twee pijpvormige, door de 

neusgaten doorboorde trompjes verlengd is. 

Evenzeer, maar in andere opzigten afwijkende, is 

Cephalotes Peroni, ook »Hypoderma’’ genoemd. Ditisde 

eenige hond-vledermuis, bij welke, zooals bij alle overige 

niet tot de hond-vledermuizen behoorende soorten, 

de nagel aan den tweeden vinger der voorpooten 

ontbreekt. Zij onderscheidt zich bovendien van alle 

ie, Harpyia Pallasit, 

van eilanden. 

overige vledermuizen, doordat hare vleugelvliezen langs 

het 

van het ligchaam vastgehecht zijn. Zij wordt op de 

Moluksche eilanden aangetroffen, en bereikt omstreeks 

midden van den rug en niet langs de zijden 

twee voet vlugt. 



tt B 2 

BIENKSN A AG DIEREN. 

GEENERKERS: 

De Knaagdieren zijn vooral gekenmerkt door hun 

gebit en door de overlangsche rigting der geledingen 

van hunne kaken. 

kenmerk, valt op te merken, dat elke kaak met niet 

Betreffende het eersteenoemde 

meer dan twee snijtanden gewapend is, die echter 

bij de hazen door twee kleine, achter de groote 

geplaatste, snijtanden dat 

snijtanden zeer groot, bijtelvormig en alleen op de 

gevoled worden; deze 

voorzijde van verglaassel voorzien zijn; dat de hoektanden 

ten eenenmale ontbreken; dat hunne kiezen door eene 

ledige tusschenruimte geheel van de snijtanden 

afgezonderd zijn, eene op de bovenzijde vlakke, van 

stompe knobbeltjes of van insneden voorziene kroon 

hebben, en als molensteenen op elkander werken. 

Ten opzigte van het tweede kenmerk, te weten de 

wijze van geleding der kaken, blijkt het, dat deze 

geleding in de rigting der lengte-as (en niet dwars, 

gelijk bij de overige zoogdieren,) geplaatst is, om de 

voor het knagen noodige beweging van voren naar 

achteren, en omgekeerd, mogelijk en gemakkelijk te 

maken. 

De meeste knaagdieren hebben eenen zeer grooten 

blinden darm, waartegen hunne maag eenvoudie is. 

De hersenen zijn klein en zonder kronkelingen, en 

de sleutelbeenen zijn niet zelden onvolledig. 

De knaagdieren behooren in het algemeen onder 

de kleine zoogdieren, en de zwaarste van hen 

overtreffen naauwelijks in grootte onze huiskat. Hun 

voedsel bestaat in allerlei, veelal plantaardige stoffen: 

zooals wortels, bollen, bast, granen en andere harde 

vruchten. De meesten leven op het land en velen 

dezer houden zich in holen onder den grond op, die 

zij gewoonlijk zelven graven. Anderen houden zich 

in het water op, terwijl nog anderen, behendig in 

het klimmen, hun verblijf op boomen opslaan. Men 

vindt knaagdieren in elk gedeelte der aarde, voor 

zoo ver het niet door de zee bedekt is. Zij zijn talrijk 

aan soorten, die onder een zeker getal familiën 

verdeeld worden, waarvan hier de opgaaf volgt, met 

vermelding der voornaamste geslachten en soorten. 

DE EEKMHORENS, 

SCIURUS. 

De familie der eekhorens bevat, behalve de talrijke 

soorten, die overeenstemmen in haren vorm met 

ons gewoon eekhoorntje, ook nog anderen, te weten 

| 

| 

| 

de vliegende eekhorens, gekenmerkt doordien de 

zijden van hunnen romp van een groot vlies 

voorzien zijn. De eekhorens leven grootendeels op 

boomen. Zij vallen vooral in het oog door hunnen 

langen, met ruige haren bekleeden staart, welke 

haren veelal op twee rijen verdeeld zijn. Hunne 

tamelijk korte pooten zijn met kromme en scherpe 

nagels gewapend. Men merkt aan de achterpooten 

vijf teenen op, aan de voorpooten vier teenen met 

een van nagel ontbloot duimstompje. De snijtanden 

Wat 

kiezen betreft, men ontwaart er aan weèêrszijde der 

bovenkaak 

zijn smal en die der onderkaak puntig. de 

vijf, van welke intusschen de eerste 

dikwijls uitvalt; terwijl er aan weèrszijde der onderkaak 

vier kiezen aanwezig zijn, De eekhoorntjes hebben 

een zeer grooten blinden darm. Hun voedsel bestaat 

voornamelijk uit harde boomvruchten of allerlei wortels 

van planten. Men treft deze dieren im alle werelddeelen 

aan. behalve in Australië, de eilanden der Zuidzee, 

Nieuw-Guinea het de 

westelijk van Celebes gelegen. 

en in algemeen eilanden 

Men noemt EIGENLIJKE EEKHORENS alle soorten, 

die de gestalte van ons eekhoorntje hebben, of, met 

andere woorden, degenen, wier romp geene vliezen 

vertoont geschikt om als valscherm te dienen, en die 

dagdieren zijn. Dit geslacht is zeer talrijk in soorten, 

die soms onderling wel veel overeenkomst hebben, 

maar niet zelden allerlei verscheidenheden aanbieden, 

hetzij volgens het jaargetijde, hetzij volgens de 

streken die zij bewonen, hetzij eenvoudig volgens de 

voorwerpen. Het gewoon eekhoorntje, Sciurus vulgaris, 

Het bereikt 

ongeveer eene lengte van anderhalven voet, waarvan 

levert hiervan een treffend voorbeeld. 

de staart ruim de helft inneemt, en is vooral kennelijk 

aan zijne, van een haarpluimpje voorziene ooren. 

Het heeft eenen witachtigen buik, terwijl de overige 

deelen in den zomer roodbruin, in den winter veelal 

Intusschen hebben de voorwerpen, donkergrijs zijn. 

die op de hooge gebergten van Zuidelijk Europa 

leven, dikwijls een donkerbruin met grijs gemengde 

vacht en werden zelfs onder den naam van 

»Alpen-eekhoorntje” als eene eigene soort aangevoerd. 

In Siberië en andere koude streken van het noordelijk 

halfrond der Oude Wereld, neemt de vacht in den 

winter eene fraaije lichtgrijze kleur aan, en het 

zijn deze voorwerpen, die het, voornamelijk door de 

Chinezen, zeer gezochte, en bij ons onder den naam 

Het 

gewone eekhoorntje is over geheel Europa oostelijk tot 

van »petit-eris” bekende bontwerk leveren. 



Japan verspreid. In ons rijk is het intusschen tot de 

bosschen van Gelderland beperkt en het schijnt niet, 

dat de genomen proeven om het in andere provinciën 

in te voeren, gelukt zijn. 

Het eekhoorntje is in gedurige beweging, het springt 

vlug van een tak op den anderen, begeeft zich, om 

op andere boomen te komen, op den grond, waar 

het zeer behendig tot een anderen boomstam loopt, 

om langs dezen weder in de hoogte te klimmen. Bij 

naderend gevaar verschuilt het zich achter boomtakken 

in dier voege, dat het voor de oogen van den jager 

verborgen is. Het groote, overdekte nest, hetwelk 

zij van takken em mos op de boomen bouwen, en 

waartoe zij dikwijls een oud eksternest gebruiken, 

dient niet slechts om de jongen daarin te werpen. 

maar tevens ook tot schuil- en slaapplaats, hetzij 

alleen ’s machts, hetzij gedurende den winterslaap. 

Zij toonen veel liefde voor de jongen, die blind en 

telkens ten getale van drie tot zeven ter wereld 

komen. Hun 

harde boomvruchten, en zij hebben de gewoonte, in 

voedsel bestaat uit eikels en andere 

den tijd van overvloed magazijnen in holle boomen 

aan te leggen, of enkele vruchten tusschen de reten 

of 

einde gedurende het koude jaargetijde geen gebrek 

de schors van boomstammen te bergen, ten 

te lijden. Zij brengen dit jaargetijde, wel is waar, 

grootendeels slapende, in hunne nesten verscholen 

door; intusschen wordt hun winterslaap afgebroken 

door tusschenpozingen, in welke zij voedsel gaan 

te 

in een vasten slaap te vervallen. 

halen, om, na het verteerd hebben, wederom 

Het eekhoorntje 

wordt dikwijls in gevangenschap gehouden; het 

is inderdaad zindelijk, heeft geen onaangename 

lacht bij zich, wordt zeer tam en verschaft veel 

vermaak door zijn vrolijkheid en potsierlijkheid. Het 

eet zeer gaarne amandel-pitten, die men echter 

vooraf moet proeven, ten einde het geene bittere 

amandelen te verstrekken, die veelal eene doodelijke 

uitwerking op het diertje hebben. — In Noord-Amerika 

heeft men verscheidene soorten, die grooter zijn dan 

ons eekhoorntje, veelal even groote of noe grootere 

verscheidenheden in kleur aanbieden, en derhalve 

door de matuurkundigen nog niet volkomen bepaald 

zijn. Een dezer, Sciurus lencolus genaamd, bereikt 

ongeveer twee voet lengte, en is grijs of zwart van 

kleur, met eenen witten buik. Gelijk de veldmuizen 

en lemmings, vermeerderen zij in sommige jaren 

200 buitengewoon, dat zij, uit gebrek aan voedsel, 

genoodzaakt zijn, hunne gewone woonplaatsen te 

verlaten en andere streken te gaan opzoeken. Men 

ziet alsdan, in het najaar, groote troepen dezer 

dieren van verschillende zijden aangetrokken komen 

en zich vervolgens vereenigen, zoodat eindelijk de 

verzamelde troep eene zoo groote menigte eekhoorntjes 

bevat, dat zij, waar zij verschijnen, eensklaps velden 

en plantsoenen verwoesten en tot eene ware landplaag 

worden. Daar zij intusschen op deze togten door 

allerlei roofdieren gevolgd, en door deze, gelijk 

ook door den mensch, van alle zijden bestookt 

worden, zoo komen de meesten om het leven, en 

slechts weinigen keeren naar hunne oorspronkelijke 

verblijfplaatsen terug. Even als de veldmuizen en 

lemmings, zwemmen zij ook over rivieren en andere 

wateren, waar zij nieuwe vijanden vinden of door 

te verdrinken het leven verliezen. — In Suriname, 

een groot gedeelte van Brazilië en andere streken 

van westelijk Zuid-Amerika schijnt men slechts eene 

Zij 
is ranker van gestalte dan ons gewoon eekhoorntje 

en het haar vertoont zwartachtige en gele ringen. 

soort, Sciurus aestwans genoemd, aan te treffen. 

De erootste en tevens eene der fraaiste soorten van 

eekhoorntjes bewoont het vasteland van Oost-Indië. 

Zij draagt wegens hare grootte, waarin zij nagenoeg 

eene kat evenaart, den naam van Sciurus maximus. 

Zij is intusschen veel ranker, heeft eenen zeer langen 

staart, en is van boven zwart, op de zijden roodbruin 

en van onderen geelachtig, welke kleuren echter, 

volgens de voorwerpen, dikwijls allerlei wijzigingen 

ondergaan. — Op Sumatra heeft men eene soort, 

Sciurus hypoleucus, die miet veel kleiner is dan de 

voorgaande en door hare bleeke kleuren zeer in het 

oog valt, vermits hare bovendeelen bleek bruin, de 

onderdeelen wit zijn. — Eene even groote soort als 

die van Sumatra, Sciurus bicolor, ìs zeer gemeen op 

het vasteland, Malakka 

Zij is ep de onderdeelen 

Java, en wordt op van 

tot China, aangetroffen. 

geelachtig, op de bovendeelen zwart, hetgeen echter op 

allerlei wijze door bruine en rosse tinten afgebroken 

wordt. Dit eekhoorntje wordt dikwijls levend naar 

Europa vervoerd, en behoort in de dierentuinen 

geenszins onder de zeldzaamheden. — Eene der 

fraaiste soorten van Achter-Indië is Seiurus Prevostii, 

ook Rafflesii genoemd. Zij is niet grooter dan ons 

sewoon eekhoorntje, en in het algemeen van boven 

zwart, van onderen rosachtig rood, op de zijden wit. 

Intusschen biedt dit diertje, volgens de landen die 

het bewoont, standvastige verscheidenheden aan ten 

opzigte der min of meer in het oog vallende wijzigingen 

dezer drie hoofdkleuren, zoodat men genoodzaakt is, 

De 

de minst zuivere ten 

vier zoodanige verscheidenheden aan te nemen. 

fraaiste komt van Malakka; 

opzigte der kleuren van Westelijk Borneo; de beide 

overigen van Banka en Sumatra. Eene veel kleinere 

soort van het vasteland van Indië is Sciurus palmarnm. 

Zij is van boven bruin, met drie witte overlangsche 

strepen. — Een der kleinste soorten, Sciurus melanotis, 

bewoont de Soenda-eilanden. Zij is niet grooter dan 

eene muis, heeft zwarte ooren en aan weerszijde van 

den kop eene witte, met zwart gezoomde streep. — 

De meeste Afrikaansche eekhoorntjes hebben stug 

en borstelachtig haar; zij bewonen bij voorkeur opene 

of slechts spaarzaam met hout begroeide streken, 

en houden zich meer de aarde dan de op op 

boomen op. Eene der gewoonste van deze soorten 



is Sciurus” selosus, van Zuid-Afrika. Zij is rosachtig 

okergeel van kleur, en heeft aan weêrszijde van den romp 

eene witte streep. — Het gewone grond-eekhoorntje 

van Abyssinië, Sciurus rutilus, is rosachtie bruin met 

wit gespikkeld. Het graaft holen in den grond, 

die tot schuilplaats en het werpen der jongen 

dienen. — Men heeft ook grond-eekhoorntjes in de 

koude streken van Azië en Noord-Amerika; daar zij 

echter van wangzakken voorzien zijn en de vierde 

vinger der voorpooten langer is dan de overigen, 

zoo worden zij door de natuurkundigen van de 

overige eekhoorntjes, onder den naam van »Tamias”, 

afgescheiden. Zij behooren onder de kleine soorten 

en haar vacht is van boven van overlangsche strepen 

voorzien. De soort van Siberië draaet den naam 

van Sciurus striatus, en die van Noord-Amerika dien 

van Sciurus Lysterd. 

Men geeft den naam van VLIEGENDE EEKHORENS, 

PTEROMYS, aan de soorten, wier romp aan weêrszijde 

van een vlies voorzien is, en die eene nachtelijke 

levenswijze leiden. Dit vlies is tusschen de voor- en 

achterpooten, langs de zijden van den hals tot aan 

de voorpooten en, bij de groote soorten, ook tusschen 

de achterpooten en den den staart grond van 

uitgespannen. Het meest ontwikkelde dezer vliezen 

is dat ter zijde van den romp; het wordt door eene 

stevige pees ondersteund, die gewoonlijk aan den 

handwortel, bij de Afrikaansche soorten echter aan den 

elleboog vastgehecht is. Deze vliezen, bij geen ander 

knaagdier, maar daarentegen bij den vliegenden Maki 

en de, onder den naam van vliegende Koeskoes bekende 

buideldieren aanwezig, ontstaan eenvoudig, gelijk bij 

deze dieren, uit eene verlenging der huid, wier beide 

binnenzijden vlak tegen elkaàr te liggen komen. Zij 

vormen eene soort van valscherm, dat deze dieren 

in staat stelt, grootere en verdere sprongen te maken 

dan andere dieren. Dit valscherm is vooral van 

dienst, wanneer zij van een boom tot den anderen 

willen springen. Zij maken alsdan van boven af een 

grooten sprong, en strijken, door het valscherm als 

het ware gedragen, schuin van boven naar beneden, 

ten einde op deze wijze en zonder gedruisch den stam 

van een naburigen boom te bereiken. Zij hebben, 

overigens, behalve dit kenmerk en hunne nachtelijke 

levenswijze, in het algemeen veel overeenkomst met 

de eigenlijke eekhoorntjes. “Zij vervaardigen groote 

nesten, die zij in holle boomen plaatsen en waarin 

Men treft hen slechts in Azië, 

het Westelijk Azië en 

Noord-Amerika aan, en brengt het kleine getal 

Het eerste dezer 

zij over dag slapen. 

Oostelijk Europa, heete 

soorten in drie ondergeslachten. 

bevat de kleine soorten, die in grootte ongeveer een 

rat evenaren. Haar staart is steeds, en wel veelal een 

derde, korter dan het overige liechaam, en zeer 

verschillend van die der overige vliegende eekhorens, 

volmaakt op twee rijen de haren 

geplaatst zijn, dat hij geheel en al, als van boven naar 

doordien 200 

Het 

achterpooten ontbreekt, maar het wordt door lange, 

De 

noch in getal, noch in hunnen vorm, bijzondere 

onderen afgeplat verschijnt. vlies tusschen de 

digtstaande haren vervangen. tanden bieden, 

afwijkingen van die der eekhorens aan. Zij worden in 

Noord-Amerika, Oostelijk Europa en Azië aangetroffen. 

De soort der Soenda-eilanden, Pleromys sagitta, is op 

de bovendeelen bruinachtig geel, op de onderdeelen 

wit. De gewone soort van Noord-Amerika, Pteromgys 

volncella, wordt van tijd tot tijd levend naar Europa 

vervoerd en in de dierentuinen gezien. De Japansche 

soort wordt Pleromys momoga genoemd. De zeldzaamste 

van allen is Pleromgys volans. Lij is gekenmerkt door 

haar diet en tamelijk lang haar, hetgeen zelfs alle 

teenen tot aan den grond der nagels bekleedt, en 

geheel witachtig grijs van kleur is. Dit diertje 

wordt in Siberië en zelfs in het koude Rusland 

aangetroffen. Het houdt zich in sparren- en 

berkenbosschen op, en voedt zich met de zaden en 

knoppen dezer boomen. De jongen zijn bij hunne 

geboorte kaal en blind, — De eroote soorten bieden, 

volgens de werelddeelen die zij bewonen, aanmerkelijke 

verschillen in haar maaksel. Zij bereiken met den 

staart eene lengte van twee tot drie voet. De soorten 

van Oostelijk Azië zijn van Nepaul tot Japan, de 

Philippijosche en Soenda-eilanden verspreid. Zij zijn 

kennelijk aan haren staart, die rolrond, dat is te 

zeggen van alle zijden met gelijk lange haren bekleed 

is. De verdeeling van de kroon harer kiezen is veel 

meer zamengesteld dan bij de kleine soorten. De 

soort van het vasteland van Indië, P/eromys 

petaurista, is op de bovendeelen bruin met witte 

spikkels. Die van Japan, Pleromys leucogenys, heeft 

witte wangen. Op de Soenda-eilanden treft men, 

behalve Pleromys nitida, die op de bovendeelen eene 

donker-, op de onderdeelen eene licht roodbruine 

kleur heeft, nog eene eenigzins kleinere soort, 

Pleromys elegans, aan, die zich vooral in het gebergte 

ophoudt en kennelijk is aan haren zwarten met wit 

gemarmerden rug. — De soorten van Afrika vormen 

Zij 
schijnen tot de westelijke, heete streken van dit 

het derde ondergeslacht, dnomalurus genoemd. 

werelddeel beperkt te zijn, en onderscheiden zich 

van alle overige eekhorens, op het eerste gezigt, 

door haren staart, die van onderen, op het eerste 

derde zijner lengte, met eene dubbele reeks van 

hoornachtige, zeer stevige en puntige, elkaàr 

dakpansgewijze overdekkende schubben gewapend is, 

die bij het klauteren langs gladde boomstammen een 

seheel eigenaardig, maar uitstekend gunstig steunpunt 

Haar staart is overigens rolrond, maar 

Zij 
overige 

opleveren. 

een weinig korter dan het overige ligchaam. 

onderscheiden zich buitendien van alle 

eekhorens, doordien zij aan weêrszijde der bovenkaak 

eene kies minder hebben dan deze. De kleine soort, 

Fraseri, is eenigzins dan ons Anomalurus grooter 

eekhoorntje, op de bovendeelen bruin, op de onderdeelen 
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wit. De groote soort, Anomalurus Peli, bereikt drie 

voet lenete. Zij is op de bovendeelen zwart, op de 

onderdeelen grijsachtig, terwijl de staart en de zoomen 

van het valscherm wit zijn. 

Anomalurus Peli. 

DE MARMOTTEN. ARCTOMYS. 

de 

toekomt, dienen niet verwisseld te worden met het 

De dieren aan welke naam van Marmot 

zoogenaamd Guineesch bigeetje, hetwelk eveneens in 

ons land, ofschoon zeer ten onreete, veelal met den 

naam van marmot bestempeld wordt. De marmotten, 

waarvan de gewone soort der Alpen en het zoogenaamde 

Ziesel van Oostelijk Europa tot voorbeeld kunnen 

strekken, zijn tot Noord-Amerika, Oostelijk Europa 

en het gematigde Azië beperkt. Sommige dezer 

dieren bereiken de grootte eener kat, terwijl anderen 

Zij 
huisvesten in onderaardsche holen, zoeken hun voedsel 

in dit opzigt naauwelijks eene rat overtreffen. 

op den grond en klimmen niet op boomen. Hunne 

of 

middelmatige lengte, en de oogen zijn van middelmatige 

ooren zijn zeer klein; de staart is kort van 

grootte, Hunne kiezen, in de bovenkaak aan weerszijde 

vijf, in de onderkaak vier in getal, zijn van dwarse 

knobbels voorzien. Men telt aan elken poot vijf teenen, 

maar de binnenste teen der voorpooten is zeer klein. 

Dit geslacht is uit gevormd de twee volvende 
ondergeslachten. 

De eigenlijke MARMOTTEN, waaronder de eroote 

fi 
| 

x. 

soorten behooren, zijn zeer kennelijk aan hunnen 

zeer korten staart en aan hunne plompe gestalte, 

stevig van maaksel, hebben eenen Zij zijn zeer 

grooten kop en alle deelen van hum ligchaam zijn 

met tamelijk lange haren bedekt. 

het 

grasvlakten. 

Sommigen leven 

op hooge gebergte, anderen op uitgestrekte 

De 

hooge gebergten van 

meest bekende soort komt van de 

Dit is de 

De hoofdkleur 

Zuidelijk Europa. 

gewone Marmot, Arctomys Marmola. 

van dit dier is een geelachtig erijs, hetgeen echter 

op den kop in het zwartachtige, op de onderdeelen 

in het rosachtig bruine overgaat. Het bewoont de 

met gras begroeide hellingen der hooge bergen, 

veelal diet onder de sneeuwlijn. Hier graaft het, 

in den grond, holen, wier lengte veelal tot tien 

Deze tot 

nachtelijke slaapplaats, tot het werpen der jongen 

voet bedraagt. holen dienen, behalve 

en tot het houden van een geregelden en somtijds 

acht maanden langen winterslaap. Zoodra zij zich 

daarin begeven hebben, om dezen winterslaap te 

houden, stoppen zij alle uitgangen dezer holen 

digt. Men vindt ze alsdan kogelvormig ineengerold. 

De dikke laag vet, waarmede hun ligehaam in het 

najaar bedekt is, verdwijnt gedurende dezen s:aap 

allengs geheel en al. 

De 

alpenkruiden en gras, 

Het wijfje werpt telkens twee 

tot vier jongen. marmotten voeden zich met 

hetgeen zij bij dagtijd gaan 

opzoeken. Zoodra zij onraad merken, rieten zij hun 

ligchaam, op de achterpooten zittende, op, kijken in 

het rond, laten, zoodra zij hunnen vijand ontdekt 

hebben, een fluitend geluid hooren en nemen hierop 

Worden 

zij overvallen en in het naauw gebragt, dan trachten 

allen de vlugt naar hunne schuilplaatsen. 

zij. door te bijten, zich te verdedigen. Intusschen 

worden zij in de gevangenschap zeer tam en leerzaam, 

en, zoo als bekend is, vooral door armoedige jonge 

lieden gevangen en afgeriet. 

dat 

marmotten, in kastjes bewaard, heinde en ver, vooral 

Het was voornamelijk 

in de vorige eeuw, zoodanige jongens met 

in Frankrijk rondtrokken en, onder begeleiding van 

een doedelzak of andere eenvoudige muziek, de even 

eenvoudige kunsten dezer dieren vertoonden. 

In Siberië, van Kamtschatka tot Polen, heeft men 

eene andere soort, Arclomys bobac genoemd, die zich 

op oneffene, steenachtige streken aan den voet 

van het gebergte ophoudt. De groote soort van 

Noord-Amerika is Arclomys monar of »empetra.” De 

Anelo-Amerikanen noemen _ haar _ »eroundhoe” 

(aardvarken), de aldaar wonende afstammelingen 

der Franschen »siffleur” (fluiter). In de groote 

erasvlakten van dit land heeft men eene kleinere 

soort, in de wetenschap Arctomys Ludovicrana en door 

de Anglo-Amerikanen »prairie-dog” genoemd. Zij 

graven in den grond holen, wier ingang in eenen 

omstreeks anderhalf voet hoogen aardhoop uitkomt. 

In deze holen, die gemeenschappelijk door verscheidene 

bewoond voorwerpen worden. maken zij bun nest 

isa 
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uit gras, en dit nest dient als rustplaats, om er de 

jongen in te werpen en den winterslaap in te houden. 

Daar deze dieren op geschikte verblijfplaatsen zeer 

menigvuldig zijn, zoo ziet men somtijds geheele 

streken, uren gaans ver, met hunne aardhoopen 

bedekt; en zoodanige streken worden doar de jagers 

„dorpen der prairie-honden” genoemd. 

Men noemt EEKHOREN-MARMOTTEN, SPERMOPIIILUS, 

eene reeks van soorten, die klemer en veel slanker 

van gestalte zijn dan de eigenlijke marmotten, en 

eenen langeren staart en wangzakken hebben. Hunne 

gestalte doet in vele opzigten aan die der eekhorens 

denken, ofschoon zij zieh door hun maaksel aan de 

marmotten aansluiten. De soort van ons werelddeel, 

Spermophilus citillus, door de Duitschers »Ziesel”, door 

de Russen »Soeslik’”’ genaamd, wordt van Silesië en 

Oostenrijk De 

geheele lengte van dit diertje bedraagt ongeveer een 

oostelijk tot Siberië aangetroffen. 

voet, waarvan een derde door den staart ingenomen 

wordt. Het is van onderen witachtig, op de overige 

deelen eene bruinachtig gele met bruin en 

wit afgebrokene kleur. Men treft het op velden en 

van 

grasvlakten aan, en daar zij op bunne verblijfplaatsen 

veelal in groote menigte voorkomen, zoo zijn deze 

dikwijls door hunne holen geheel en al ondermijnd. 

Deze holen bevatten niet slechts hun leger, maar 

ook hunnen voorraad van levensmiddelen, en elk 

is van verschillende uitgangen voorzien, die zij, 

zoodra zij zich ten winterslaap begeven, die®stoppen. 

Hun voedsel bestaat uit granen, zoo als ook de zaden 

en wortels van allerlei kruiden. Gelijk de marmotten, 

gaan zij over dag uit, om hun voedsel te zoeken, 

zetten zich dikwijls op hunne achterpooten, om in 

het rond te kijken, fluiten zoodra zij onraad merken en 

vlugten, bij nadering van gevaar, in hunne holen. — De 

fraaiste soort is Spermophilus Hoodii, van Noord-Amerika, 

doordien hare kastanjebruine bovendeelen door acht 

overlangsche van witte vlekken afgebroken 

worden. — Im het koude Noord-Amerika, van de 

tot Melvil-eiland en 

rijen 

Hudsons-baai de straat van 

Behring, treft men eene grijze of zwarte, met wit 

gevlekte soort aan, Apermopkilus Parryi genoemd. Zij 

houdt zich in woeste streken op, vooral op zandige, 

met rotsen bedekte gronden. Zij graaft, in het zand, 

holen, waarin verscheidene voorwerpen gezellig leven. 

Een dezer voorwerpen houdt gewoonlijk wacht, op 

den top van een heuveltje zittende, en waarschuwt 

de overigen bij naderend gevaar. 

telkens ongeveer zeveu jongen. Gedurende den winter 

Het wijfje werpt 

komen deze dieren in het geheel niet te voorschijn. 

DE RELMUIZEN. MYOXUS. 

Men geeft den naam van relmuizen aan eene 

kleine reeks van knaagdieren, die de grootte van 

eene muis of rat hebben en door hunne uiterlijke 

& 

i 

gestalte aan de eekhoorntjes doen denken. Intusschen 

verwijderen zich van de door 

den 

zij eekhoorntjes 

vorm van den schedel, het tandenstelsel, en 

bovendien van alle overige knaagdieren, door het 

ontbreken van eenen blindendarm. De beide kaken 

zijn aan weêrszijde met vier kiezen gewapend. Ten 

opzigte van de teenen, nagels en staart, hebben zij 

groote overeenkomst met de eekhoorntjes en, gelijk 

deze, houden zij zich op boomen op. Hun voedsel 

bestaat in allerlei boomvruchten, vooral noten. De 

in de noordelijke streken levende soorten houden 

eenen winterslaap. Men treft deze diertjes in Europa, 

het gematigde Azië tot Japan, en in Afrika aan. 

De van oudtijds en meest beroemde soort is de 

gewone relmuts, Myovus glis. Zij heeft de grootte 

eener rat; haar staart is even lang als het overige 

gedeelte van het ligchaam, en hare bovendeelen zijn 

grijs, de onderdeelen wit. Dit diertje wordt in de 

bosschen, vooral op bergachtige streken, in het 

grootste gedeelte van het Zuidelijke en gematigde 

Europa aangetroffen. Het klautert met groote 

behendigheid op de boomen rond. Zijn voedsel 

bestaat voornamelijk in allerlei harde boomvruchten; 

intusschen plundert het ook de vogelnesten, om 

de eijeren en jongen te eten. Het leeft paarsgewijze 

en maakt zijn nest in de holen van boomen of 

rotsen. In het najaar, voor den tijd van den 

winterslaap, wordt de relmuis buitengewoon vet. 

In Italië werd zij ten allen tijde, in dezen staat, 

voor eene lekkernij gehouden. Dit was reeds het 

geval bij de oude Romeinen, waar zij onder den 

naam van »Glis” bekend was. Men hield toen deze 

diertjes in stallen, die met eiken struiken beplant 

waren, om ze later, tegen den tijd van het vet worden, 

in donkere naauwe potten te doen, ten einde ze, 

bij eene volkomene rust, met noten, eikels en 

kastanjes vet te mesten. — In het gematigde Europa, 

tot Engeland toe, heeft men eene soort, Myozus 

muscardinus, die miet grooter is dan eene muis en 

op de bovendeelen eene bruingele tint vertoont. — 

Bij eene andere soort, Myorus mitela, die in grootte 

tusschen beide voornoemde het midden houdt, 1s 

de staart slechts mabij zijn einde van lange haren 

voorzien. Haar vacht is grijs of bruinachtig, en zij 

is zeer gekenmerkt door eene langs de zijden van den 

kop loopende, zwarte streep. — Bij eene kleine soort 

van Zuid-Afrika, Myoeus murinus, zijn de onderdeelen 

fraai roestkleurig. Zij schijnt intusschen ook in de 

heete streken van Westelijk Afrika voor te komen. — 

Bij de Japansche relmuis, Myorus elegans, is de 

staart een derde korter dan het overige ligchaam. 

Zij is klein, geelbruin van kleur, en men ontwaart 

lanes het midden van haren rug eene breede, zwarte 

streep. 



De Japansche Relmuis. 

DE CHINCHILLA'S. ERIOMYS. 

Men vat, onder dezen aigemeenen naam, eenige 

groote knaagdieren zamen, die in de Zuidelijke en 

Westelijke streken van Zuid-Amerika thuis behooren. 

Met uitzondering van hunnen langeren staart, vertoonen 

zij in grootte en gestalte eenige uiterlijke overeenkomst 

met de konijnen, en eene soort doet, door hare 

verlengde achterpooten, zelfs aan de springhazen 

denken. Hunne achterpooten zijn steeds langer 

dan de voorpooten; de staart is aan de zijden 

en van boven met lang en stug haar bezet, en 

hunne ooren zijn groot. Hunne kiezen hebben geene 

afzonderlijke wortels, en bestaan uit twee of drie dwarse 

platen; er zijn er‚ aan weêrszijde van elke kaak, 

vier aanwezig. Het getal hunner teenen verschilt 

volgens de soorten. Deze dieren loopen springende 

en zetten zich dikwerf op de achterpooten. Zij leven 

gezellig in holen, waarin zij over dag huisvesten, 

terwijl zij des machts te voorschijn komen om hun 

voedsel te gaan opzoeken. 

Men noemt eigenlijke Chinchilla’s de soorten, die 

aan elken voorpoot vijf, aan elken achterpoot vier 

teenen hebben. Hare nagels zijn klein; de staart is 

slechts half zoo lang als de romp, maar zij hebben 

zeer breede ooren. Het haar is buitengewoon zacht 

en zilverachtig grijs. Men treft deze dieren op de 

gebergten van Peru en Chili aan. Zij slaan hun 

verblijf in rotsholen of tusschen steenen op, en 

voeden zich met saprijke planten en hare bollen. 

Daar zij zeer tam worden, zoo houdt men ze in 

hun geboorteland dikwijls als huisdieren. De vellen, 

die een zachter bont leveren dan die van eenie 

ander dier, waren, nadat zij voor een veertigtal Jaren 

voor het eerst naar Europa vervoerd werden, 

gedurende eenigen tijd als bont zeer gezocht. Door 

hunne meuievuldieheid raakten zij intusschen weldra 

uit den smaak. Men onderscheidt twee soorten van 

Myoxus elegans. 

eigenlijke Chinchilla's, te weten: eene groote, Zriomys 

chinchilla, die met den staart meer dan anderhalven 

voet lengte bereikt, en eene kleinere, Zriomys laniger, 

gekenschetst door hare zeer breede ooren. 

Eene geheel andere soort, de Viscache, Lagidium 

Peruanum, heeft eveneens kleine nagels, maar slechts 

vier teenen aan elken poot. Zij bereikt eene lengte 

helft door den staart 

ingenomen wordt. De Viscache is zeer menievuldie 

van twee voet, waarvan de 

in de hooge bergvlakten van Peru. Zij houdt zich 

aldaar, nabij de sneeuwlijn, in rotsholen of onder 

steenen op. Haar voedsel bestaat uit kruiden en de 

jonge takken van struiken. De vacht is grijsachtig, 

nagenoeg even zacht als die der eigenlijke Chinchilla’s, 

en het haar daarvan werd in vroegere tijden door 

Dit 

dier wordt, gelijk de Chinchilla’s, im zijn geboorteland, 

de inboorlingen tot allerlei stoffen verwerkt. 

tam gehouden, 

De vlakte-Viscache, Lagostomus tridactylus, wijkt 

van de overige Chinchilla's vooral af door zijnen 

tamelijk korten staart, zeer stevige nagels, minder 

zacht haar, langere achterpooten en het getal der 

dat 

achterpoot drie bedraagt. 

teenen, aan elken voorpoot vier, aan elken 

Elke 

slechts uit twee, en niet uit drie, dwarse platen 

kies is bovendien 

zamengesteld, zoo als dit bij de overige Chinchilla’s 

plaats heeft. De vlakte-Viscache bereikt eene lengte 

van ongeveer twee voet. Zij is op de onderdeelen 

wit, op de bovendeelen grijsachtig, met eene zwarte 

streep aan elke zijde van den kop. Zij wordt, 

gezellig levend, aangetroffen op de uitgebreide 

grasvlakten, Pampa’s genoemd, welke de Plata-rivier 

doorstroomt, en komt zuidelijk tot aan de oevers 

van den Rio Negro voor. Men vindt ze, in sommige 

dezer streken, in zoo groote menigte, dat de gerond 

op vele plaatsen, door de onderaardsche holen, welke 

zij graven, letterlijk ondermijnd is. Zij houden zich 

daarin over dae schuil, en komen slechts bij nachttijd 



A en 

te voorschijn, om hun voedsel te gaan zoeken. Zij 

loopen, gelijk de konijnen, met opgerigten staart, 

ij 
hunne holen ontmoet men veelal een groot getal 

en zetten zich dikwijls op de achterpooten. 

van allerlei harde voorwerpen, die zij aldaar 

bijeenslepen. Dikwijls dienen hunne holen ook tevens 

tot verblijf der holen-uil. 

he 

De vlakte-Viscache. Lagostomus tridactylus. 

DE SPRINGMUIZEN. DIFBAUSS: 

De Fyyptische springmuis. Dipus Aegyptius. 

De knaagdieren, aan welke men den alsemeenen 

naam van springmuizen geeft, bieden eene menigte 

eigenaardigheden aan. Hunne zeer lange achterpooten 

zijn, als het ware, geheel en al op kosten der zeer 

korte vaorpooten ontwikkeld; de staart is lang en 

de haren vormen aan zijn uiteinde veelal eene platte 

kwast; de kop is breed en de snuit stomp; zij 

hebben groote oogen, en de vale kleur van de vacht 

doet aan de woeste streken denken, die zij bewonen. 

Zij houden zich op opene, vlakke streken op, en 

kunnen, met behulp der achterpooten, zeer groote 

sprongen maken, ofschoon zij gewoonlijk, wanneer 

zij geen haast hebben, op alle vier de pooten loopen. 

Het zijn nachtdieren, die holen onder den grond 

graven, waarin zij nestelen, zich verschuilen en 

hunnen winterslaap houden. Het getal hunner teenen 

biedt 

opmerkelijke verschillen aan. Zij zijn op de bovendeelen 

en kiezen niet zelden, volgens de soorten, 

geel, op de onderdeelen wit. Men treft 

deze dieren in Noord- en Zuid-Afrika, in het gematigde 

veelal grijsachtig 



Azië, het Oostelijke Europa en Noord-Amerika aan. 

Men kan de springmuisdieren onder de twee 

volgende onderafdeelingen brengen. 

Men noemt EIGENLIJKE SPRINGMUIZEN de soorten 

die de grootte van eene muis of rat hebben en het 

Noordelijk halfrond bewonen. — Bij sommige soorten 

der Oude Wereld heeft elke achterpoot slechts drie 

teenen, en er isslechts een middelvoetbeen aanwezig ; 

men merkt daarentegen aan de voorpooten vijf teenen 

op. Elke kaak is aan weèrszijde met vier kiezen 

gewapend, en de snijtanden der bovenkaak zijn van 

eene overlanesche vore voorzien. Eene der gewoonste 

soorten, Dipus sagitta, wordt aangetroffen in de steppen, 

die zieh over het Zuidelijke Rusland en een groot 

gedeelte van het gematigde Siberië uitstrekken. Dit 

dier wordt ruim eenen voet lang, waarvan de staart 

meer dan de helft inneemt. Deze is aan zijn einde 

van eene afgeplatte haarkwast voorzien, waarop men 

eene onduidelijke, zwarte, pijlvormige vlek waarneemt. 

De ooren zijn bij deze soort even lang alsde kop. — 

De soort van Eeypte, Dipus Aegyptius, heeft zeer veel 

overeenkomst met de voorgaande, en zij is het vooral, 

die naar Europa vervoerd en in de Diergaarden levend 

aangetroffen wordt. Bij eenige soorten, Dipus lagopus 

en Mirtipes. zijnde teenen naar onderen met lange 

witte borstelharen bezet: eerstgenoemde bewoont de 

steppen om het Aral-meer, laatstgenoemde wordt in 

Opper-Egypte en in Arabië aangetroffen. — Bij 

andere soorten der Oude Wereld ontwaart men aan 

elken achterpoot gewoonlijk vijf, zelden vier teenen, 

en er zijn steeds drie middelvoetbeenderen aanwezig. 

De snijtanden zijn niet gegroefd, en zij hebben aan 

elke zijde der bovenkaak eene kies meer dan de 

voornoemde soorten. De grootste soort, Dipusjaculus, 

heeft de grootte eener rat, en haar, van eene platte 

kwast voorziene staart is veel langer dan het overige 

ligehaam. Deze dieren worden in de steppen van 

Zij 
graven onderaardsche holen, met slechts een opening, 

Zuidelijk Rusland tot in de Krim aangetroffen. 

die telkens, wanneer zij de holen verlaten, digt 

gestopt wordt. Deze holen, die eenige ellen lengte 

hebben, loopen, aan haar einde, in eene of meer 

kamers uit, naarmate zij door een of meer paren 

dezer dieren bewoond worden. De kamers dienen 

tot het houden van den winterslaap, en om er het 

nest in te plaatsen, waarin het wijfje zes tot acht, 

bij de geboorte blinde jongen werpt. Met het vallen 

van den avond verlaten deze dieren hunne holen, 

en gaan hun voedsel zoeken, hetgeen in allerlei 

kruiden bestaat. Hun loop is, wanneer hij door 

groote sprongen ondersteund wordt, zoo schielijk, 

Zij 
begeven zich ook, ten einde hunne schuilplaats niet 

dat men ze naauwelijks te paard kan inhalen. 

te verraden, naar deze langs allerlei omwegen. Om ze 

te vangen blijft dus nagenoeg niets over dan hunne 

holen te gaan opzoeken, ze op te graven of, door 

ingieten van water, de dieren daaruit te verjagen. 

- 

Eene kleinere soort, Dipus elater, wier ooren intusschen 

buitengewoon groot zijn, wordt in de steppen om het 

Aral-meer aangetroffen. De nog kleinere Dipus platiurus, 

uit dezefde streken, is door zijnen lancetvormigen 

In Abyssinië treft men eene 

soort, Dipus telradactylus, met slechts vier teenen 

staart gekenmerkt. 

gevolge van het gebrek aan 

soort van Noord-Amerika, 

aan elken achterpoot, ten 

De 

Dipus Labradorieus, doet door hare grootte en haren 

eene binnenteen. — 

staart aan de gewone muis denken. — Eene andere, 

van Mexico, Dipus Philippi, wijkt van alle overigen af 

door hare groote, naar buiten geopende wangzakken. 

In het Zuidelijk halfrond heeft men slechts eene 

soort, Pedetes Cafer, die in maaksel en door hare 

grootte aanmerkelijk van de overigen afwijkt. Zij 

wordt in Zuidelijk Afrika aangetroffen en door de 

aldaar wonende Hollanders »Springhaas’”’ genoemd. 

Zij is, inderdaad, even groot als een haas en heeft, 

gelijk deze, lange ooren. De staart, die het overige 

ligchaam een weinig in lengte overtreft, is overal 

gelijkmatig met haren bedekt. Men ontwaart aan 

de voorpooten drie, met kromme nagels gewapende 

teenen; aan de achterpooten merkt men er daarentegen 

vier op, en zij zijn zeer groot, nagenoeg regt en 

hoefachtig. Er zijn aan elke zijde van elke kaak vier 

kiezen aanwezig, en de snijtanden der bovenkaak 

hebben overlangsche groeven. De springhaas, dien 

men niet met Kengoeroe's moet verwisselen, aan 

welke men eveneens, ofschoon zeer ten onregte, den 

naam van Springhazen geeft, is op de bovendeelen 

bruinachtig geel, op de onderdeelen wit. Hij bewoont 

onderaardsche holen, die elkander als een net 

doorkruisen, en die hij zelf, met behulp der 

voorpooten, en met buitengewone snelheid graaft. 

Hij verlaat deze schuilhoeken slechts met het vallen 

van den avond, en gaat alsdan zijn voedsel opzoeken. 

Dit bestaat in granen en allerlei kruiden, vooral 

hunne wortels. 

DE MUIS=-KNAGERS: 

Deze familie bevat het grootste getal soorten van 

Zij 
verscheidenheden. 

knaagdieren. vertoonen onderling veelvuldige 

Als grondvormen dezer familie 

kan men de muizen, ratten, veldmuizen en hamsters 

aannemen. Deze dieren hebben kleine, maar steeds 

volkomen ontwikkelde oogen, en meestal afgeronde 

ooren van middelmatige grootte. De achterpooten 

zijn gewoonlijk van vijf, zelden van vier teenen 

voorzien, en aan de voorpooten merkt men, behalve 

de vier teenen, een duimstompje op, hetwelk echter 

De staart is bij de 

eenen lang, bij de anderen kort, en veelal met ringen 

met een nageltje gewapend is. 

en schubben, tusschen welke haren staan, bezet. De 

snijtanden der onderkaak zijn veelal smal en puntig. 

Het geheele getal der kiezen bedraagt hoogstens 

zestien; dikwijls zijn er intusschen minder aanwezig. 



Deze dieren worden in alle werelddeelen aangetroffen. 

De meesten leven op het land; sommigen houden 

zich nabij of zelfs in het water op, maar slechts een 

klein getal soorten klimmen op boomen. 

Men geeft den naam van eigenlijke muizen, Mus, 

aan de soorten die den vorm en het maaksel van 

onze rat en huismuis vertoonen. Haar staart is lane, 

nagenoeg naakt, in ringen verdeeld en met enkele 

Zij 
puntieen staart, egespletene lijpen, en aan weerszijde 3 ke IJ 

stevige haren bezet. hebben eenen tamelijk 

van elke kaak drie kiezen, op wier kroon men stompe 

knobbeltjes ontwaart. De ooren zijn van middelmatige 

grootte, de pooten tamelijk kort en met naakte 

zoolen. 

oorspronkelijk in de Oude Wereld thuis te behooren, 

en de soorten die men in Amerika aantreft, schijnen 

De eigenlijke muizen en ratten schijnen 

aldaar door schepen ingevoerd te zijn. Volgens eene 

oude gewoonte wordt de naam van muizen aan de 

kleine, die 

De 

muis, Mus 

van ratten aan de groote soorten gegeven. 

meest algemeen bekende soort is onze gewone 

Zij 

bereikt gewoonlijk een halven voet lengte, waarvan 

de staart de helft 

musculus, ook »huismuis” genoemd. 

inneemt. Hare onderdeelen zijn 

witachtig, de bovendeelen bruinachtig grijs. Zij is in 

Europa van oudtijds bekend, en werd allengs met 

de scheepvaart naar vele andere landen overgebragt. 

In sommigen dezer, b. v. op de Falklands-eilanden, 

heeft zij zich buitengewoon vermeerderd. Ofschoon zij 

gaarne in of diet bij de menschelijke woningen 

treft op 

bosschen, somtijds op verren afstand van de huizen 

huisvest, men haar ook velden en in 

aan. De muis eet nagenoeg alles wat den mensch 

tot voedsel dient, en daar zij overal weet in te 

voorraadkamers 

Zij 
gewoonlijk over dag, gaat haar voedsel bij nachttijd 

Zij teelt 

malen voort, en het wijfje 

dringen, is zij voor keuken, en 

graanzolders een zeer schadelijk dier. slaapt 

zoeken, houdt echter geen winterslaap. 

jaarlijks verscheidene 

werpt telkens vier tot zes jongen, die reeds veertien 

dagen na hunne geboorte een zelfstandig leven leiden. 

Vroeger. werden de Albino'’s van huismuizeu vrij 

algemeen gekweekt, en, niettegenstaande hare 

onaangename lucht, veel in glazen bakken tot sieraad 

gehouden. Eene andere in Europa gemeene soort 

is de Loschmuis, Mus sylratiens. Zij heeft den vorm en 

de grootte van de bmismuis, maar hare bovendeelen 

zijn roestkleurig, de onderdeelen en pooten wit. Zij 

leeft in bosschen, slaat echter haar verblijf ook in 

tuinen op, en dringt. vooral in den winter, op dorpen 

of lanes den buitenkant der steden, in de menschelijke 

De 

Dwergmuis, 

kleinste soort 

Mus 

merkwaardigste. Zij is veel kleiner dan de huismuis 

woningen. van ons werelddeel, 

de minutus, is tevens eene der 

en op de bovendeelen bruingeel, op de onderdeelen 

wit, en bewoont het grootste gedeelte van Europa tot 

in het gematigde Siberië, wordt echter door de meeste 

menschen over het hoofd eezien, niettegenstaande 

zij, bij overstroomingen, op sommige plaatsen, in 

buitengewone menigte op het riet, gras of waterplanten 

zittende aangetroffen wordt. Zij houdt zich overigens 

op de meest ongelijksoortige plaatsen op, zooals 

b. v. op graanvelden, op weilanden, in het kreupelhout, 

in de doornstruiken der duinen, ja zelfs in tuinen 

tot midden in de steden. Zij loopt zeer schielijk en 

klimt met groote behendigheid. Zij graaft onderaardsche 

Te st gangen, waarin zij haar gewoon leger van droog 

heeft. 

te werpen, een bijzonder nest tusschen de takjes. 

gras Intusschen maakt zij, om hare jongen 

struiken en kruiden, of tusschen rietstelen en graan- of 

erashalmen. Dit nest, hetwelk wegens zijne fraaiheid 

meestal voor een vogelnest gehouden wordt, is van 

drooge erashalmen vervaardigd en bolvormig, met 

een zijdelingschen ingang. Zelfs in de gevangenschap 

maken zij een zoodanig nest en gebruiken hiertoe, 

bij gebrek aan gras, papiersnippers of andere zachte 

stoffen. 

De Dwergmuis. Mus minutus. 

In Algerië en Guinea heeft men eene muis, Mus 

barbarus genoemd, die zeer in het oog valt doordien 

de bruinsele tint harer bovendeelen door tien 

overlanesche zwarte strepen afgebroken wordt. Bij 

eene andere soort van Zuid-Afrika, Mus pumilio, zijn 

slechts vier zoodanige strepen aanwezig. — Wij 

de meest bekende soorten van voeren _ thans 

eigenlijke ratten aan. Zij schijnen allen uit Azië 

afkomstig te zijn en waren aan de oude volken niet 

bekend. weshalve men de soorten van ons werelddeel 

en Afrika als De, 

zooals het schijnt, het eerst ingevoerde soort is de 

zwarte rat, Mus rattus, ook huisrat genoemd. Zij is 

aldaar ingevoerd beschouwt. 

op de bovendeelen blaauwachtie zwart, op de 

onderdeelen grijs; maar men treft ook somtijds 



Albino’s bij deze soort aan. In de geschriften vindt 

men het eerst in de twaalfde eeuw van de zwarte rat 

gewag gemaakt. Zij was tot in de vorige eeuw zeer 

menigvuldie in de steden en dorpen, en rigtte hierdoor 

zoo groote verwoestingen aan, dat op sommige 

plaatsen de kerkelijke banvloek over haar werd 

uitgesproken, of boetedagen werden uitgeschreven. 

Naarmate echter de bruine rat zich over Europa 

beson te verbreiden, deed deze aan de zwarte rat 

eenen oorlog op leven en dood aan, die daarmede 

eindiede, dat laatstgenoemde in het eerste vierde 

der tegenwoordige eeuw allengsgrootendeels uitgeroeid 

Zij 
plaatsen zeer schaarsch geworden of geheel verdwenen. 

werd. is althans sedert dien tijd op vele 

Daarentegen werd zij, gelijk de bruine rat, madat zij 

zich op schepen had genesteld, met deze naar andere 

werelddeelen vervoerd, waar zij zich in verscheidene 

streken verbreid heeft. Deze soort heeft in hare 

levenswijze, zeden, voortteling en keus van voedsel 

de _erootste de rat. 

Intusschen houdt zij zich niet bij voorkeur aan het 

overeenkomst met bruine 

water op, en zwemt ook miet gaarne uit eigen 

Men heeft 

zeldzaam, in afweslotene plaatsen eenen hoop van tien 

beweging. hier en daar, doch zeer 

ofmeer verdroogde ratten gevonden, die allen onderling 

door hare ineengekronkelde staarten zamenhingen, 

en, blijkbaar uit gebrek aan voedsel, omdat de 

uitgangen van hare verblijfplaats op de een of andere 

wijze afgesloten werden, omgekomen zijn, nadat zij 

diet bij elkaar gekropen waren. — 

ratten heeft het volk 

den naam van Rattenkoning gegeven, en werd dit 

Aan dergelijke 

groepen van in Duitschland 

verschijnsel niet slechts bij de zwarte, maar ook bij 

de De Mus 

deeumanus, die men hier te lande, maar ten onregte, 

bruine rat opgemerkt. bruine rat, 

veelal _waterrat noemt, is grooter dan de zwarte 

rat; zij heeft een grooter oor, haar staart is een 

weinig korter, en zij is op de bovendeelen min of 

meer rosachtig bruin van kleur. Zij is eerst in de 

vorige eeuw in ons werelddeel bekend geworden. 

Buffon verhaalt, dat men ze te Parijs vóór 1753 

niet heeft opgemerkt. In Denemarken moet zij eerst 

in het einde der vorige, en in Zwitserland in het 

begin van de tegenwoordige eeuw verschenen zijn. 

Terwijl zij zich allengs over geheel Midden- en 

Noord-Europa verbreidde, werd zij ook door de 

schepen, waarin zij zich gaarne ophoudt, naar alle 

andere werelddeelen overgebragt, en vormde op vele 

plaatsen koloniën, die, onder gunstige omstandigheden, 

het 

eigenlijke vaderland der bruine rat is men in het 

tot de 

door latere 

de verhuizingen op nieuw voortzetten. Over 

onzekere, en nagenoeg geheel beperkt 

mededeelingen van Pallas, die echter 

schrijvers veelal onjuist overgenomen werden. Volgens 

hem, worden zij in de streken ten zuid-oosten van 

de Kaspische zee aangetroffen, en nestelen aldaar 

in holen, door de stekelvarkens in zandheuvels 
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gemaakt, maar die door deze verlaten zijn. In den 

herfst van 1727 vertoonden zij zich in groote scharen, 

uit de westelijke woestijn komende, aan de oevers 

der Wolga, zwommen deze over, en drongen zoo 

plotseling in de huizen van het aan de overzijde 

gelegene Astrakan, dat niets tegen haar veilig kon 

worden gehouden. Dit geschiedde eenige dagen voor 

eene aardbeving, die aan den geheelen Westelijken 

oever der Kaspische zee werd waargenomen, en_ 

vermits ook kort daarop tot het jaar 1729 de pest 

in de genoemde stad groote verwoestingen aanristte, 

de 

deze 

zoo werd het verschijnen der ratten door 

ligtgeloovigen mede als een voorteeken van 

ramp beschouwd. Op gelijke wijze, en eveneens 

van het westen naar het oosten trekkende, verschenen 

dergelijke zwermen van ratten te Gurief, aan den 

Oeral of Jaïk, niet zeer lang voor het jaar 1770, 

het tijdstip waarop Pallas deze streken doorreisde. 

Het schijnt dus uit deze aanhalingen te blijken, dat 

andere soorten van 

jaren, dat er eene buitengewone 

rat, even als vele 

de 

de bruine 

muizen, in 

vermeerdering heeft plaats gehad, gezellig ‘en in 

groote menigte hare woonplaatsen verlaat, en naar 

streken verhuist, waar zij haar onderhoud kan vinden; 

dat de eerste helft der 

vorige eeuw, herhaaldelijk van de Europesche zijde 

der Kaspische zee langs hare noordelijke oevers, naar 

dergelijke zwermen, in 

de Aziatische zijde zijn getrokken; dat er omtrent 

dezen tijd waarschijnlijk anderen in eene westelijke 

rigting verhuisd zijn en allengs, even als in vroegere 

tijden de herhaalde volksverhuizingen, zich over 

Europa verbreid hebben. Noordelijk van de Kaspische 

zee schijnen deze ratten niet getrokken te zijn, 

vermits zij noch „door Pallas, noch door eenig ander 

reiziger, in Siberië ontmoet werden; daarentegen 

waren zij ten tijde van Pallas reeds zeer menigvuldig 

St. Petersburg. De heeft zich in 

Europa bij de menschelijke woningen genesteld, en 

in bruine rat 

vooral in groote steden, waar vele riolen zijn, die 

haar veilige schuilplaatsen aanbieden, en waar zij in 

allerlei afval een overvloedig voedsel vinden, op eene 

De rat, 

welke zij bij hare aankomst in dergelijke plaatsen 

buitengewone wijze vermeerderd. zwarte 

ontmoette; heeft voor den nieuwen indringer, als 

den sterkeren vijand, moeten wijken eu is op vele 

plaatsen nagenoeg verdwenen. Zij bemint de nabijheid 

van het water, zwemt en duikt zeer goed, weshalve 

men haar ook vrij algemeen den naam van Waterrat 

heeft 

en verdediet zich zelfs tegen den mensch, wanneer 

gegeven. Zij is even vraatzuchtig als koen, 

haar geen uitweg tot de vlugt overblijft. 

hetgeen zij magtig kan worden, onverschillig of het 

Zij eet al 

uit het dieren- of uit het plantenrijk afkomstig is. 

Zij plundert de nesten en verslindt de eijeren en 

jonge vogels, rooft de jonge kippen, trekt de jonge 

eenden onder het water om ze te verdrinken en 

naderhand op te eten, bijt de vette varkens en 



kalkoenen het vet van het lijf, en spaart bij gebrek 

zelfs haars gelijken niet. Het wijfje werpt jaarlijks 

tweemaal, ja zelfs driemaal, telkens 4 tot S jongen, 

welke blind geboren worden. De rat wordt door 

velen, vooral door vrouwen, voor een afzigtelijk dier 

gehouden; hetgeen haar echter niet belet, met de 

toebereide huiden dezer dieren, die men in Parijs 

tot dat einde in onnoemlijk aantal vangt, in den 

vorm van elacé-handschoenen te pronken. — Eene 

Mus 

Alevandrinus, die echter eenen langeren staart heeft, 

met de bruine rat zeer verwante soort, 

vervanet hare plaats in Zuidelijk Europa, Arabië en 

Egypte en komt zelfs op Madagascar voor. Ook zij 

schijnt van Azië naar deze streken verhuisd te zijn. — 

De grootste van alle is Mus giganteus. Zij bereikt 

meer dan twee voet lengte en is van Hindostan 

tot Malakka en de Soenda-eilanden verspreid. 

Fene het heete Westelijke Afrika, 

Cricetomys Gambensis, die veel grooter is dan onze 

soort van 

zwaarste ratten, heeft inwendige wangzakken. Hare 

bovendeelen zijn bruin met geel gespikkeld, de 

onderdeelen en het einde van den staart wit. 

Op de Antillische eilanden heeft men mede eene 

groote soort, Pilori en in de wetenschap Mus pilorides 

genoemd. Zij is zwart, van onderen en aan de punt 

van den staart wit. Zij heeft eene sterke muskuslucht 

bij zich, en houdt zich in of bij de menschelijke 

woningen op. Velen houden het er voor, dat dit 

dier oorspronkelijk in de Oude Wereld te huis 

behoort, zonder te weten waar, en dat het door 

schepen naar Amerika gebragt is. 

Op Java en in 

Pitecheir melanurus genoemd, die volkomen de gedaante 

Hindostan leeft eene soort, 

eener rat heeft, maar van alle overige muisknagers 

afwijkt, doordien de binnenteen harer achterpooten 

gelijk een duim aan de overige teenen tegenover 

gesteld is. 

De stekelmuizen, wit Egypte, Arabië en omliggende 

landen, die in grootte, gedaante, en maaksel met 

onze gewone muis overeenstemmen, onderscheiden 

zich daarvan, doordien men tusschen de rugharen 

platte, puntige en van boven uitgeholde stekeltjes 

ontwaart. Hiertoe behoort Mus cakirinus, van Egypte. 

De stekelratten vertoonen hetzelfde 

maar zij wijken in andere opzigten af, en hebben 

Sommige soorten, 

kenmerk, 

veelal de grootte van ratten. 

b. v. Loncheres obscura, van Brazilië, hebben eenen 

staart gelijk aan dien van onze ratten en muizen. 

Bij eene andere, Loncheres cristata, van Suriname, is 

de geheele staart behaard. Dit dier is roodbruin 

van kleur, maar de kop en staart zijn zwart, en 

men ontwaart op den bovenkop eene overlangsche 

witte streep. Bij eene nog andere soort, Loncheres 

selosus, zijn de achterpooten aanmerkelijk langer 

dan de voorpooten. Zij bewoont Suriname, en heeft 

op de bovendeelen eene roodbruine kleur, terwijl 

de staart bijkans naakt en aan de punt wit is. 

Oetodon 

wijkt af, 

Chili t’ 

duim 

De Degoe, Cumingt, in huis 

behoorende, doordien de zijner 

voorpooten van eenen afgeplatten nagel voorzien is. 

Men 

langere haren dan op de overige deelen. 

aan het einde van den staart, 

Dit dier 

is bruingeel met zwart afgebroken. Tot zijn verblijf 

ontwaart ook, 

graaft het holen onder struiken, op welke het echter 

somtijds klimt. Bij het loopen riet het den staart 

in de hoogte. 

In Noord-Amerika heeft men eenige zeer groote 

soorten met eenen ruigen staart en slechts drie 

kiezen aan weêrszijde van elke kaak. Bij eene dezer, 

Neotoma Drummondit, die de Roeky-mountains bewoont. 

zijn de haren aan den staart op twee rijen geplaatst. 

Bij eene zeer groote rat van de Philippijnsche 

eilanden, PA/oeomys Cumingii genoemd, is de staart 

met stevige haren bekleed, en het ligchaam tot de 

ooren toe met lange haren bedekt. Zij heeft eveneens 

slechts drie kiezen aan weerszijde van elke kaak. 

Eenige zeer groote soorten der Antillische eilanden 

hebben eenen bijkans geheel naakten grijpstaart, 

met welks hulp zij met veel behendigheid op de 

boomen rondklimmen. Eene dezer, Capromys Fournieri, 

van het eiland Cuba, wordt tot zestien pond zwaar 

Capromys en is bruinachtig met zwarte pooten. 

prehensilis, eveneens van Cuba, heeft witachtige 

pooten, en eenen langeren, de helft der lengte van 

Op Haïti 

Zij voedt zich met 

het overige liechaam innemenden staart. 

vindt men Capromis aedium. 

boomwortels en vruchten, bezoekt bij nachttijd de 

huizen en wordt gegeten. 

Men noemt Muskusrat, Fiber zibethieus, eene groote 

in het koude Noord-Amerika levende soort, die 

vooral gekenmerkt is door haren langen, zijdelings 

zamengedrukten en naakten staart, en doordien de 

vingers harer zeer breede achterpooten met lange 

en stevige borstelharen bekleed zijn. Haar vacht is 

donkerbruin van kleur. Zij wordt aan de oevers van 

rivieren en meren aangetroffen, huisvest gezellie 

in holen, die zij in den grond graaft, of maakt, voor 

winterverblijf, groote overdekte woningen. De huiden 

van dit dier zijn als bont zeer gezocht en worden 

tot dit 

vervoerd. 

In Australië heeft 

zwemvliezen tusschen de teenen der achterpooten 

einde in groote menigte naar Engeland 

men eene rat met groote 

en slechts twee kiezen aan weêrszijde van elke kaak. 

Dit is Hare 

bovendeelen zijn raodachtig bruin, de onderdeelen 

de zwemrat, Mydromys chrysogaster. 

min of meer oranjegeel, 

Bij sommige muizen zijn de achterpooten 

aanmerkelijk langer dan de voorpooten en zij worden 

hierdoor in staat gesteld groote sprongen te maken. 

staart is aan zijn einde van een kwastje 

Eenige dezer, Afrika en het Westelijke 

Haar 

voorzien. 

Azië tot Hindostan 

kies uit twee tot drie dwarsplaten zamengesteld, 

bewonende , hebben elke 
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en de snijtanden der bovenkaak van overlangsche 

voorzien. 

Hiertoe 

Zij bewonen opene, zandachtige 

PYYargus, 

bovendeelen 

groeven 

behoort _Meriones ook 

»Gerbillus” op 

roodbruin, op de onderdeelen wit is, en in Egypte 

streken. 

genoemd, _ die de 

U huis behoort. Bij de soorten van Australië zijn 

de achterpooten nog langer en zij doen hierdoor 

aan de eigenlijke springmuizen denken. Zij hebben 

tamelijk groote en bijkans naakte ooren, korte nagels, 

en de kroon harer kiezen is van knobbeltjes voorzien. 

De meest bekende soort, Hapalotis albipes, is op de 

Zij 
heeft de gewoonte, haar nest, ten einde het tegen 

bovendeelen grijsbruin, op de onderdeelen wit. 

roofdieren te beveiligen, met eenen reusachtigen hoop 

van digt in een gestokene takken te omgeven, groot 

genoeg om er twee of drie karren mede te beladen. 

In het heete Afrika leeft de Boschrat, Aulacodus 

Swinderianus, die twee voet lengte bereikt, waarvan 

echter de dunne staart meer dan de helft inneemt. 

Zij heeft slechts vier teenen aan de achterpooten, 

lange en borstelige haren, stevige en kromme nagels, 

en elke snijtand der bovenkaak is van twee 

overlangsche voren voorzien. 

Men vat onder den naam van veldmuizen de 

soorten zamen, die in haar maaksel met de muis 

en rat veel overeenkomst vertoonen, daarvan echter 

afwijken door een steviger en meer ineengedrongen 

liechaam, eenen korteren staart, en kleine, grootendeels 

onder de haren verborgene ooren, die geheel of 

gedeeltelijk door eene klep gesloten kunnen worden. 

Zij worden in de gematigde en koude streken van 

het noordelijk halfrond aangetroffen. Hiertoe behoort 

de waterrat, Hypudaens amphibius, niet te verwisselen 

met de brune rat, die men hier te lande, maar ten 

onregte, veelal eveneens waterrat noemt. Zij evenaart 

in grootte nagenoeg de zwarte rat, maar haar staart 

half 

Hare bovendeelen zijn bruinachtie 

is slechts zoo lane als het overige liechaam. 

donkergraauw, de 

onderdeelen grijsachtig. Zij wordt in geheel Europa 

tot Siberië aangetroffen; intusschen meent men, dat 

zij. volgens den aard der streken, die zij bewoont, 

Zij houdt 

zieh aan de oevers van het zoete water op. In ons 

verschillende onder- of bijsoorten vormt. 

land is zij zeer menigvuldig aan den kant der sloten, 

waar zij lange gangen graaft. Met ziet haar dikwijls, 

het 

loopen of in 

vooral met vallen van den avond, lanes die 

het Haar 

bestaat in de wortels en bollen van allerlei 

kanten water zwemmen. 

voedsel 

De snoek planten en kruiden. en reiger zijn hare 

De 

arrvalis, As slechts half zoo eroot 

grootste vijanden. gewone veldmuis, Hypudaeus 

als de waterrat, en 

gewoonlijk op de bovendeelen geelachtig grijs, op 

den buik grijsachtig en aan de pooten wit. Intusschen 

vindt men somtijds ook witte, witbonte en andere 

verscheidenheden ten opzigte der kleur. Zij wordt mede 

nagenoeg in geheel Europa tot Siberië aangetroffen. 

Zij voedt zich voornamelijk met de wortelen van 

gras en allerlei andere kruiden. Men treft haar op 

velden en weilanden aan, die zij somtijds met hare 

onderaardsche gangen van alle zijden ondermijnt. 

Onder gunstige omstandigheden vermenigvuldigen deze 

vellmuizen, in sommige jaren, zoo buitengewoon, 

dat zij, ten wille van haar onderhoud, genoodzaakt 

zijn te verhuizen. Zij vervolgen, zoo doende, haren 

togt in eene regte lijn, en daarbij geen beletsel 

ontziende; zoo begeven zij zich, aan rivieren of meren 

komende, regtstreeks in het water. Op deze reis 

komen door wezels, roofvogels en andere vijanden 

eene menigte dezer dieren om het leven, en hun 

getal is tot grenzen 

beperkt. Zoodanige verhuizingen hebben overigens, in 

weldra weder de eewone 

mindere of meerdere mate, ook bij andere soorten 

van veldmuizen plaats. — Kene andere, eveneens 

hier te lande, maar slechts in kleinen getale, 

voorkomende soort is de op de bovendeelen fraai 

rosbruine Mypudaeus glarcola. 

Men geeft den naam van Zandrat, Psammomys obesus, 

aan eene soort, die de zandige streken van Egypte 

bewoont. 

de 

einde, 

Zij bereikt eenen voet lengte, waarvan 

staart een derde inneemt. Deze is, aan zijn 

Het 

en 

van een kleine haarkwast voorzien. 

geheele dier is zeer stevig van maaksel 

isabelkleurig. Zijn voedsel bestaat in de wortels 

van gras en andere kruiden, en het graaft, tot zijn 

verblijf, onderaardsche holen. 

Eene andere, eveneens gekleurde soort, Clenodactylus 

Massont, wordt in Barbarijeaangetroffen. Haar ligchaam 

is nog meer ineengedrongen dan bij de Zandrat, de 

staart is klein en zelfs korter dan de kop; zij heeft 

kleine ooren, slechts vier teenen aan elken poot, en 

de achterpooten zijn met lange en stevige borstelharen 

bezet. 

Men geeft den naam van Lemming aan eenige 

soorten, die in het hooge Noorden thuis behooren. 

Zij doen door hare gestalte aan de veldmuizen 

denken, en naderen deze ook door hare levenswijze, 

maar de staart 1s buitengewoon kort, de nagels der 

voorpooten zijn zeer lang, stevig en gekromd, de 

voorpooten zijn digt met stevige haren bedekt, en 

het uitwendige oor is buiteneewoon klein of ontbreekt 

geheel en al. De door hare verhuizingen algemeen 

bekende soort is de gewone Lemming, Myodes lemmus., 

Dit dier heeft omstreeks een halven voet lengte, en 

is geelachtiz ros, met groote zwarte vlekken van 

allerlei vorm. Het voedt zich met mos, gras, of de 

wortels van allerlei kruiden, en houdt zich op de 

gebereten van Skandinavië op. Im enkele jaren van 

buitengewone vermenigvuldiging zijn deze dieren, uit 

gebrek aan voedsel, genoodzaakt te verhuizen. Zij 

dalen alsdan. in eroote scharen en eene regte lijn 

volgende, van het geberete af, eten onderweg de velden 

en weilanden kaal, zwemmen over rivieren en meren, 

en zich begeven eindelijk, van alle zijden door 

roofdieren en den mensch vervolgd, in de zee, waar 



alle overgeblevenen om het leven komen. — In Noordelijk 

Siberië treft men eene andere soort, Myodes ohensis, 

aan. Zij is op de bovendeelen roodbruin, hetgeen 

echter op den rug en den neus in zwart overgaat. 

De Hamsters doen in vele opzigten, vooral ook 

door hun kort staartje, aan de lemmings denken, 

maar hunne ooren zijn grooter, en zij hebben inwendiee 

wangzakken. Men treft hen van Westelijk Azië, over 

Middel-Europa, tot de grenzen van Fraukrijk aan. — 

De meest bekende soort is de gewone hamster, Cricelus 

vulgaris. Zij bereikt nagenoeg eenen voet lengte, en is 

zeer opmerkelijk gekleurd. Zij is van onderen zwart, 

op de overige deelen geelachtig ros; de neus, onderkaak 

en pooten zijn wit, en de zijden van den romp van 

geelachtige vlekken voorzien. In sommige streken 

van Thuringen vertoonen echter alle voorwerpen 

eene eenvormig zwarte kleur. De hamster is van 

Siberië over Middel-Europa, westelijk tot aan de 

oevers van den Rhijn verspreid, en overschrijdt deze 

grens slechts westelijk van Keulen, waar hij tot in 

Hij houdt 

zich bij voorkeur op graanvelden op, waarin hij lange 

het Luiksche land aangetroffen wordt. 

Intusschen 

Die der 

mannetjes hebben, elke, twee, die der wijfjes vier 

en diepe onderaardsche holen graaft. 

leven de mannetjes in afzonderlijke holen. 

tot acht uitgangen. in 

voorraadkamers, ten getale van drie tot vijf. Hierin 

Elk dezer holen eindigt 

stapelen deze dieren allengs hunnen wintervoorraad 

van granen op, die voor elk dier ongeveer twintig 

tot dertig pond bedraagt. Dit en de schade, die 

zij aan de velden veroorzaken, geeft natuurlijk 

aanleiding de holen dezer dieren op te graven, ze 

te dooden en den graanvoorraad weg te halen. De 

hamster heeft overigens een winterslaap, die van 

December tot Maart duurt. — In het Kaukasische 

gebergte heeft men eene kleinere soort, Cricetus 

uigricans, die zwart en ros geschakeerd is en eene 

groote zwarte vlek op de borst en achter de ooren 

heeft. — Eene nog kleinere soort, Cricelus songarus, 

bewoont de oevers van den Irtisch. Zij is niet 

grooter dan eene muis, op de bovendeelen grijsbruin, 

op de onderdeelen grijsachtig wit. 

DE MOLMDUIZEN. 

Deze dieren kan men molmuizen noemen, omdat 

hunne geheele uiterlijke gestalte, behalve die van den 

kop, aan die der mollen doet denken. Zij zijn vooral 

gekenmerkt door hunne buitengewoon kleine en 

somtijds zelfs onder de huid verborgene oogen, en 

doordien het uitwendig oor en de staart eveneens 

buitengewoon klein zijn of zelfs geheel en al ontbreken. 

Hun ligchaam is zeer stevig en ineengedrongen, de 

kop is dik en stomp, en zij hebben groote en aan 

het einde als afgehakte snijtanden. De molmuizen 

houden zich onder den grond in holen op, die zij 

zelve graven, en velen komen slechts zelden uit die 
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onderaardsche verblijfplaatsen te voorschijn. Zij voeden 

zich met de wortels van allerlei planten, vooral knollen 

en bollen. Men treft haar in Amerika. Azië, Afrika 

en het Zuidoostelijke Europa aan, en verdeelt de 

verschillende soorten in een aanmerkelijk getal 

geslachten. 

Men geeft den naam van »Blindmollen”, aan de 

soorten, bij welke de staart en het uitwendig oor 

volkomen ontbreken. Hare oogen zijn geheel onder 

de huid verborgen, de kop is van boven afgeplat, 

zij hebben korte nagels en aan weerszijde van elke 

kaak slechts drie kiezen. Zij bewonen het Zuidoostelijke 

Europa. Eene soort, de groote Blindmol, Spalax Pallas, 

genoemd, bereikt eenen voet lengte; zij heeft een wit 

voorhoofd, en bewoont het Zuidoostelijke Rusland. — 

De #leine Blindmol, Spalax typhlus, is een derde kleiner 

en komt in het Zuidelijke Rusland, in Hongarije en 

Griekenland voor. 

In het Zuidelijke Rusland en het Westelijke Siberië 

heeft men eene soort, Mllobius lalpinus genoemd. Zij 

heeft het 

de blindmol, 

in algemeen veel overeenkomst met 

kleine maar hare oogen, ofschoon 

buitengewoon klein, zijn niet onder de huid verborgen. 

en zij heeft een staartje, dat intusschen zeer kort is. 

Eene andere soort, SipAneus aspalax, die de streken 

belendende aan den noordelijken voet van het 

Altaigebergte bewoont, heeft eveneens vrije oogen 

en eenen zeer klemmen staart, maar de nagels van 

de drie middelste teenen harer voorpooten zijn zeer 

lang en stevig. 

In Zuid-Afrika heeft 

kort staartje aan het einde van borstelharen voorzien 

men eenige soorten, wier 

is. Hare nagels zijn klein, en de oogen vrij of onder 

de huid verborgen. Eene dezer is de Georkyechus 

Capensis, door de Kaapsche Hollanders Blesmol genoemd, 

omdat zij witte vlekken aan den kop heeft. De haren 

zijn overigens geel of bruinachtig grijs. De blesmol 

bereikt ongeveer eene lengte van drie vierden voet. 

In de bebouwde streken brengt zij, door de gangen, 

die zij onder den grond graaft, veel madeel toe aan 

de landerijen. 

Het Zuidelijke Abyssinië voedt eene bijkans geheel 

naakte soort, Meterocephalus glaber genoemd. Zij is 

geelbruin van kleur, ongeveer van de grootte van 

onze mol, en leeft in onderaardsche holen, die zij 

in de met gras begroeide dalen graaft. 

De Hollanders Zuid-Afrika 

van Zandmol, Bathyergus maritinus, aan eene groote 

van geven den naam 

soort, wier bovenste snijtanden van eene overlangsche 

groef voorzien zijn. De Zandmol heeft overigens eenen 

zeer kleinen, diet met haar bezetten staart, en de 

grijze kleur van het haar trekt op de bovendeelen 

het 

streken, vooral in de duinen op, en graaft aldaar 

in rosse. Dit dier houdt zich in zandachtige 

lange, onderaardsche gangen, welke, gelijk die van 

onze mol, uiterlijk door hoopen gekenmerkt zijn. Het 

Bij de voedt zich voornamelijk met bloembollen. 
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kleinere Meliophobius boror, van Mozambique, zijn de 

oogen onder de huid verborgen. 

In Malakka heeft men eene groote soort, Bkizomys 

dekan genoemd. Haar naakte staart is half zoo lang 

als de romp; zij heeft korte nagels, vrije oogen en 

zigtbare uitwendige ooren. Op de middellijn van 

den bovenkop ontwaart men eene witte, met zwart 

gezoomde, overlangsche streep. Dit dier bereikt twee 

voet lengte. Het huisvest im gangen, die het onder 

de bamboesstruiken graaft, van wier wortels en 

spruiten het leeft. — Eene kleinere soort, Akizomys 

splendens, bewoont Abyssinië en is roodbruin van 

kleur. 

De molmuizen van Noord- en Middel-Amerika wijken 

af. van alle overige, doordien zij van wangzakken 

Haar 

naakte staart evenaart de helft der lengte van den 

met eene uitwendige opening voorzien zijn. 

romp, en de nagels der voorpooten zijn zeer groot, 

gekromd en door het een en ander bijzonder tot 

het graven geschikt. De Fransche volkplanters dezer 

landen hebben aan deze dieren den naam van »Gauffres” 

gegeven. Zij bewonen zandachtige gronden, voeden 

zich met gras, eikels, noten en de wortels van kruiden, 

die zij, na ze eerst in hare wangzakken vergaderd 

te hebben, maar de onderaardsche holen, waarin zij 

wonen, slepen. De gewone soort, dscomys Canadensis, 

heeft de erootte van den hamster en bruin haar. 

In de zuidelijke helft van Zuid-Amerika leven 

soorten, aan welke men den naam van »Kam-mollen” 

geeft. De teenen harer voorpooten zijn met tamelijk 

breede 

gewapend. Hare ooren zijn klein; de staart evenaart 

lange, die der achterpooten met nagels 

een derde der lengte van het geheele dier, en is 

van De meest 

Zij bereikt 

eenen voet lengte en is geelachtig grijs van kleur. 

ringen en enkele haren voorzien. 

bekende soort is Ctenomys Magellanicus. 

Dit dier bewoont Zuidelijk Patagonië, alwaar het, in 

zandachtige streken, onderaardsche holen graaft, die 

het tot schuilplaats verstrekken en waarin het tevens 

zijne voorraadkamers heeft. Zijn voedsel bestaat in 

wortelen en kruiden. Het loopt langzaam en moeijelijk, 

komt over dag zelden te voorschijn, en verraadt, zelfs 

onder den grond, zijne aanwezigheid door het knorrend 

geluid, hetgeen het, in regelmatige tusschenpoozen, 

telkens vier maal achtereen, uitstoot. 

De Bever. Castor fiber. 

DAE PBIENEESRSS: 

Men kan onder dezen algemeenen naam niet slechts 

den gewonen bever, maar ook den rattenbever 

zamen vatten. 

Het zijn zeer groote knaagdieren van een zeer 

stevig maaksel, groote zwemvliezen tusschen de 

teenen der achterpooten, eenen erooten, naakten staart 

en zeer groote snijtanden. 

teenen voorzien, en zij hebben aan weèêrszijde van 

kaak vier kiezen. elke Zij bewonen de oevers der 

rivieren en meeren, en worden in Noord-Amerika, 

Zij Europa en het eematiede Siberië aangetroffen. 

Elke poot is van vijf 

houden zieh veel in het water op, en voeden zich 

voornamelijk met boomschors. 

Castor fiber, 

van alle overige knaagdieren door zijnen platten en 

De gewone bever, onderscheidt zich 

zeer breeden, maar dikken en elliptischen staart, die 

met schubben overdekt is. Hij bereikt eene lengte 

derde 

inneemt, wordt tot vijftig pond zwaar, en is bruin 

van ruim drie voet, waarvan de staart een 

van kleur. Van dit dier komt het in de geneeskunde, 

vooral vroeger beroemde »Castoreum” of bevergeil, 

een door den tijd verhardend vocht, hetgeen in 

beide seksen eigene, aan de geslachtsdeelen van 

aanwezige zakken, gevonden wordt. De bever bewoont 
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het gematigde Noord-Amerika. Europa en Siberië. 

In de oostelijke staten van Noord-Amerika is hij 

intusschen, even als in vele streken van Europa, 

geheel of bijkans uitgeroeid. Im Holland werden de 

laatsten in het begin dezer eeuw waargenomen. De 

bever voedt zich met schors, de wortels en bladen 

van boomen. Hij is vooral beroemd om de woningen, 

welke hij tot zijn winterverblijf oprigt. Deze zijn, 

volgens den aard der plaatsen, welke hij bewoont, 

en de bouwstoffen, over welke hij beschikken kan, 

niet zelden zeer verschillend. Zij bestaan gewoonlijk 

uit eenen Ó tot 10 voet hoogen hoop van groote 

boomtakken of boomstammetjes, welke deze dieren 

met hunne scherpe snijtanden gemakkelijk vellen en 

wegslepen, of ze, met de voorpooten tegen de borst 

drukkende, in het water voortstuwen, ten einde ze 

diet aan den oever, of op den oever zelven, opeen te 

stapelen. Deze woning is meestal door dwarsliggende 

takken in verscheidene andere ruimten verdeeld, welke 

alsdan aan de verschillende individus, die gezamenlijk 

de woning aanleggen, tot verblijfplaats dienen en 

hare afzonderlijke uitgangen hebben. bigt bij deze 

woningen maken zij in de aarde gangen van 30 tot 

40 voet lengte, ieder met verschillende uitgangen, 

gedeeltelijk onder, gedeeltelijk boven den waterspiegel. 

Wanneer deze holen aan de oevers van beekjes of 

riviertjes liegen, en de waterstand zoo laag wordt, 

dat alle uitgangen boven den waterspiegel te staan 

komen, dan dammen zij het water beneden deze 

uitgangen af‚ door een dijk dwars door het bed van 

het riviertje te leggen. Deze dijk, die uit takken, 

riet en modder met de voorpooten en niet met den 

staart, zoo als men dikwerf leest, eemaakt wordt, 

doet het water tot de gewenschte hoogte rijzen. Im 

Labrador gebruiken zij de aarde, die zij uit hunne 

de wanden en het dak hunner 

Elke 

kleiner of grooter getal bevers 

gangen graven, om 

woningen te versterken. woning dient een 

tot verblijf. Zij 

slepen er‚ gedurende den winter, meestal takken of 

stammetjes van boomen in, wier schors hun alsdan 

tot voedsel dient. In het voorjaar zonderen zij zich, 

paarsgewijze, van elkander af en slapen in de bosschen. 

De twee tot vier jongen, welke zij werpen, leven, 

tot zij zelve voorttelen, gemeenschappelijk met de 

ouden. De bevers worden voornamelijk om hun fijn 

haar gejaagd, en er werden vroeger vele bevervellen, 

bijkans uitsluitend uit Amerika, in den handel gebragt. 

Deze handel heeft intusschen schier geheel opgehouden, 

sedert de castoorhoeden, welke van beverharen gemaakt 

werden, uit de mode geraakt en door zijden hoeden 

vervangen zijn. 

De rattenbever, Myiopotamus Coïpu, evenaart den 

bever in grootte, heeft als deze zwemvliezen aan de 

achterpooten, en is geheel bruin van kleur; maar zijn 

staart is rond, dun en van enkele haren voorzien. Dit 

dier bewoont Zuid-Amerika, bezuiden den keerkring 

„Het houdt zich aan de oevers van den Steenbok. 

der rivieren, beken en meren op, waar het ruime 

gangen graaft. In deze werpt het wijfje hare 4 tot 5 

Jongen. Het voedt zich voornamelijk van waterplanten, 

en zwemt en duikt uitmuntend. Het haar is bijkans 

even fijn als dat van den bever, weshalve de 

huiden dezer soort vroeger een niet onaanzienlijk 

handels-artikel uitmaakten. In de gevangenschap 

worden deze dieren zeer mak. 

DE STEKELVARKENS HYSTRIX. 

Hystriv Africana. 

De stekelvarkens, die men niet met de egels en 

stekelratten moet verwisselen, behooren onder de 

grootste knaagdieren, en zijn vooral kennelijk aan 

hun met stekels gewapend liechaam, hun stevie 

maaksel, hunnen dikken romp, hunne korte pooten 

en ooren, hunnen langwerpigen, maar afgeronden kop 

en hun tandenstelsel, De pooten zijn van vier of vijf 

teenen voorzien en deze met stevige nagels gewapend, 

en zij hebben aan weerszijde van elke kaak vijf 

kiezen, waarvan er intusschen, bij oude voorwerpen. 

miet zelden een aan elke kaakzijde uitvalt. Hunne 

tong is met stekelachtige schubben gewapend. Zij 

hebben eenen blinden darm, maar het sleutelbeen is 

onvolmaakt. Men ontwaart tusschen de stekels, die 

volgens de soorten verschillend zijn, lange borstelachtige 

haren. De stekelvarkens worden in Amerika, Africa, 

Zuidelijk Europa en het warme Azië tot op de 

Soenda-eilanden aangetroffen. Zij vormen, volgens de 

beide halfronden, te weten het oostelijke en westelijke, 

twee onderafdeelingen. 

De stekelvarkens der Oude Wereld klimmen niet 

op boomen, maar leven op den grond, waarin zij 

Zij 
zijn kennelijk aan hunne gladde voetzolen en scherpe, 

holen graven, die hun tot woning verstrekken. 

weinie gekromde nagels. Zij hebben aan elken poot vijf 

teenen. maar de duim der voorpooten vertoont zich 



als een, met een platten nagel gewapend stompje. — 

Bij sommige soorten is de staart zeer kort. De 

orootste en meest bekende soort, die men in de 

dierentuinen of menageriën dikwerf levend ziet, is 

Dit dier 

bewoont Afrika. wordt echter ook in sommige streken 

het gewone Stekelrarken, Hystriv cristata. 

van Zuidelijk Europa aangetroffen. Het bereikt eene 

lengte van ruim twee voet en weegt alsdan meer 

oude ponden. Op den kop ontwaart men 

borstelharen. De stekels zijn dik, en zwart, 

dan dertig 

zeer lange 

met breede, lichte ringen; zij bereiken somtijds eene 

lenete van drie vierden voet, en bekleeden den rug 

en de zijden van het ligchaam. Dit dier graaft, onder 

den gerond, lange gangen, die het, over dag, tot 

schuilplaats dienen, en waarin bet wijfje hare jongen, 

telkens ten getale van twee tot vier, werpt. Tegen 

het vallen van den avond komen deze dieren uit 

hunne woonplaatsen te voorschijn, ten einde hun 

voedsel te gaan opzoeken, hetgeen voornamelijk in 

wortels van planten en in vruchten bestaat. Wanneer 

zij verontrust worden, rigten zij hunne stekels op, 

hetgeen hun eene zeer eigenaardige gestalte geeft, 

schudden ze, en laten daarbij een kumorrend geluid 

hooren. Men gebruikt deze stekels voor pennehouders, 

stelen van penceelen of andere doeleinden. Deze dieren 

worden in de gevangenschap zeer tam. — Eene andere 

soort, Mystrir Javanica, heeft veel kleinere stekels en 

den kop van lange borstelharen ontbloot. — Bij 

andere soorten is de staart zoo ontwikkeld, dat hij 

in lengte het overige ligchaam evenaart. Onder deze 

behoort Mystriv fasciculata, van Sumatra en Malakka, 

en Hystrie Africana, van Opper-Guinea. 

De tweede onderafdeelineg der stekelvarkens bevat 

de soorten van Amerika. Zij onderscheiden zich van 

die der Oude Wereld, doordien zij grootere, krommere 

nagels en de zoolen met wratjes bekleed hebben, en 

doordien zij op boomen leven. — Bij de soort van: 

Noord-Amerika, Mystrie dorsatla, neemt de staart een 

vierde der geheele lengte van het dier in. De stekels 

zijn kort en wit met zwarte punten; de borstelharen 

zijn langer dan de stekels en meestal zwartbruin. Dit 

dier bereikt de grootte van het gewone stekelvarken. 

Het komt noordelijk voor, zoo ver er boomen groeijen. 

Ofschoon het op de boomen zelve leeft en zich met 

hun schors en bladen voedt, maakt het echter zijn 

nest onder de wortels. In angst gebrast, schreeuwt 

het als een kind. Zijn vleesch wordt door de Indianen 

gegeten — De stekelvarkens van Zuid-Amerika 

onderscheiden zich van alle overigen door hunnen 

langen, tot het grijpen ingerigten staart, en doordien 

hunne achterpooten slechts van vier teenen voorzien 

zijn. Zij komen vrij menigvuldig in Brazilië en 

Suriname voor, leven steeds op boomen en slaan 

hun woonplaats in boomholen op, waarin zij ook 

hunne jongen werpen. Eene soort, Hystrie prehensilis, 

is voornamelijk kennelijk, doordien alle deelen van 

het ligehaam, en zelfs de buik, diet met stekels 

bezet zijn, en haar snuit van voren stomp en als 

afgehakt is. Bij eene andere soort, Hystriv insidiosa, 

zijn de stekels grootendeels onder de borstelharen 

verborgen. 

DIE SZAVEIJNNIEIKSINFANGESRES? 

Deze groep bevat eene kleine reeks van 

Zuid-Amerikaansche knaagdieren, van een eigenaardige 

maaksel, en wier gestalte min of meer aan die der 

Zwijnen doet denken: van daar hun naam. Zij zijn 

dik en stevig van maaksel; hun kop is groot, en de 

suuit stomp: de ooren en oogen zijn klein, de zoolen 

naakt; de staart ontbreekt geheel en al of wordt 

slechts door een stompje vertegenwoordigd; de nagels 

zijn stomp en hoefachtig; het sleutelbeen is onvolmaakt, 

en er zijn aan weêrszijde van elke kaak vier kiezen 

aanwezig. Sommige soorten bereiken de grootte van 

een middelmatig varken, anderen worden naauwelijks 

grooter dan eene rat. Zij houden zich op den grond, 

vooral in de nabijheid van het water, op, klimmen 

nooit op boomen, en wonen, hetzij in onderaardsche 

holen, hetzij in andere verborgene schuilplaatsen. 

Het vleesch dezer dieren wordt veelal zeer geschat. 

Men kan ze onder de vier volgende geslachten verdeelen, 

van welke sommige echter slechts eene soort bevatten. 

Het waterzwijn, Hydrochoerus capybara, is het grootste 

van alle knaagdieren, vermits het eene lengte van 

vier voet bereikt. De voorpooten zijn, elk, van 

vier, de achterpooten van drie teenen voorzien, die 

door een klein zwemvlies vereenigd, en met breede, 

gewelfde en stompe nagels gewapend zijn. De staart 

ontbreekt geheel en al. De kop is zeer groot, de 

bovenlip niet gespleten, en het geheele ligchaam met 

gende, bruine borstelharen bedekt. Men ge korte, aanlie 

merkt langs de voorzijde der snijtanden eene groef 

op. De kiezen bieden de bijzonderheid aan, dat zij 

uit een opmerkelijk getal loodregte platen zamengesteld 

zijn. Dit dier heeft eene eenvoudige maag, maar 

daarentegen eenen zeer langen en ruimen blinden 

darm. Het wordt in geheel oostelijk Zuid-Amerika, 

zuidelijk tot de Plata-rivier aangetroffen. Men vindt 

het, gezellie levend, aan de oevers der rivieren en 

het voedt zich met 

Het zwemt en duikt zeer goed, is 

overigens bedaard in zijne bewegingen en stil van 

meeren, en waterplanten 

en boomschors, 

aard. Het wijfje, ofschoon van twaalf tepels voorzien, 

werpt telkens slechts een tot vier jongen. Het 

waterzwijn wordt in de gevangenschap zeer tam, en 

kan gemakkelijk onderhouden worden. De reuk dezer 

dieren is scherp; daarentegen zijn het gezigt en gehoor 

zwak. Zij hebben eene zoo buitengewone spierkracht, 

dat twee mannen naauwelijks in staat zijn om deze 

dieren te bemeesteren. Aangeschotene voorwerpen 

verdedigen zich bovendien met zoo veel klem, dat 

men hen niet zonder gevaar kan naderen. Hun vleesch 

wordt slechts door de inboorlingen gegeten. 
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Het waterzwijn. 

Eene andere soort, de Paca, Coelogenys paca, ook 

» Waterhaas” genoemd, vertoont in hare gestalte veel 

uiterlijke overeenkomst met het waterzwijn, wijkt 

echter daarvan in vele en voornamelijk de volgende 

opzigten af. Zij heeft een staartie, ofschoon het 

zeer klein is; de lip is gespleten, de snijtanden zijn 

glad en smal; de voorpooten zijn van vijf, de 

achterpooten van vier teenen en een duimstompje 

voorzien; de kiezen zijn niet uit platen zamengesteld, 

en van wortels voorzien, en de kleur van het dier 

is een roodachtig bruin, hetgeen op weêrszijde van 

het higchaam door drie tot vijf rijen witte vlekken 

afgebroken wordt. 

Sommige soorten, de Agufi's genoemd, doen in 

het algemeen, door hunne grootte en gestalte, eeniezins 

aan de hazen denken. Zij zijn voornamelijk kennelijk 

doordien de borstelachtige haren, waarmede hun 

ligehaam bekleed is, op het achtergedeelte van den 

rug zeer in lengte toenemen, en het naakte, korte 

staartje geheel en al overdekken. Zij hebben 

hoefvormige nagels, gladde snijtanden. eene gespletene 

lip, en aan de voorpooten, behalve het duimstompje, 

vier teenen, terwijl de achterpooten slechts van drie 

teenen voorzien zijn. De meest bekende soort is de 

gewone Aguti, Dasyprocta aguli. Zij is kennelijk aan 

haren vurig of rosachtie gelen achterrus. Men treft 

haar in Noordelijk Brazilië en Guvana aan, en ’t is cen 

gewoon dier in Suriname. Zij bewoont grasvlakten 

en bosschen, en graaft onderaardsche holen voor hare 

woonplaats. Haar voedsel bestaat in eras en vruchten, 

en zij zet zich bij het eten dikwijls op de achterpooten. 

Hare stem is {luitend en zeer schel, en zij loopt met 

groote snelheid. Haar vleesch wordt zeer geschat, 

daar het wit en zeer smakelijk is. — De Aenschi, 

Dasyprocta aensechi, eveneens van Suriname, heeft den 

staart eenigzins langer en is roodbruin van kleur, 

hetgeen echter op de bovendeelen sterk met bruin 

geschakeerd is. — Men heeft ook eene geheel zwarte 

soort, Dasyprocta nigra. 

Hydrochoerus capybara. 

Men 

haar, en die grootendeels, 

noemt Cavia's de soorten met 

door 

grootte, aan de marmotten, hamsters en dwerghazen 

minder stug 

hare gestalte en 

doen denken. De staart ontbreekt in den regel geheel 

en al, de bovenlip is niet gespleten, de snijtanden 

zijn smal, de nagels minder stevig dan bij de 

Agutis, smaller en langwerpiger, en zij hebben de 

achterpooten van drie, de voorpooten van vier teenen 

voorzien. De Cavia's bewonen vlakke streken en 

verschuilen zich veelal onder struiken. 

De meeste soorten zijn laag op de pooten, 

zonder staart, en in grootte een klein konijn niet 

overtreffende. Bij de meesten dezer vertoont de 

kroon der kiezen twee platen, van welke de voorste 

elliptisch, de achterste hartvormig is. Hiertoe behoort 

de Preya, Caria aperea, die in Brazilië overal bekend 

is. en waarvan ons zoogenaamd Guineesch biggetje, 

veelal ook, maar ten onregte, marmot genoemd, 

afstamt. Dit diertje werd dadelijk na de ontdekking 

van Amerika in ons werelddeel ingevoerd, en 

vertoonde, reeds eene halve eeuw na dien tijd, de 

eigenaardige kleuren, die sedert alle in de gevangenschap 

levende voorwerpen kenmerken: te weten zwart, 

wit en roodgeel, maar elke kleur afzonderlijk zeer 

groote vlekken vormende. Intusschen blijkt het bij 

nader onderzoek, dat deze kleuren reeds bij de wilde 

voorwerpen, ofschoon op elk haar afzonderlijk verdeeld, 

aanwezig zijn, vermits elk haar aan zijnen wortel 

wit. vervolgens roodgeel ven aan de punt zwart 

is. Im den wilden staat houdt zich de Preva op 

lanes de boschkanten of op landerijen die met hoog 

Het 

schielijk als een konijn en is zeer schuw van aard. 

Daar de 

houden. zoo worden deze diertjes op de markten 

gras en struiken begroeid zijn. loopt even 

Brazilianen hun vleesch voor zeer lekker 

der steden, b. v. te Rio Janeiro, te koop aangeboden. 

In de gevangenschap toonen zij zich zeer zacht. 

vreesachtie. en loopen, in kamers gehouden, niet 

wee. Zij zijn zeer vruchtbaar. vermits het wijfje 



jaarlijks tot drie malen toe, telkens twee tot vier, 

zes jongen werpt, die na hunne geboorte 

Daar 

ja zelfs 

dadelijk rond loopen en alleen eten. men 

echter, in Europa, noch van het vleesch, noch van 

de huid dezer dieren gebruik maakt en zij alles 

beknagen, zoo heeft de liefhebberij van ze levend te 

houden in onzen tijd nagenoeg geheel opgehouden. — 

Bij andere soorten zijn de kiezen uit twee driehoeken 

van gelijke grootte zamengesteld. Tot deze behoort 

de Moko, Gavia rupestris, vit Brazilië, wiens vacht 

zwart, grijsachtig en geel gespikkeld en aan kop en 

pooten met ros geschakeerd is; zooals ook de meer 

eenkleurige Qavia Kingi, die op de vlakten van 

Zuidelijk Patagonië woont en daar eenvoudig »konijn” 

genoemd wordt. 

De soort, die hoog op de pooten is, wordt Mara, 

Cavia Patagonica, genoemd. Zij heeft lange ooren, 

eenen kleinen staart, en de grootte van eenen zwaren 

haas. De bovendeelen zijn bruinachtig, de zijden ros, 

de onderdeelen en de stuit wit. Het bewoont Patagonië 

tot 

Buenos-Avyres. 

noordelijk in de grasvlakten (Pampa'’s) van 

Tot zijn verblijf strekken aardholen, 

die het zelf graaft of die door andere dieren gegraven 

en verlaten werden. Het wijfje werpt telkens twee 

jongen. Het vleesch van dit dier wordt gegeten. 

DE HAAS-KNAGERS. 

De die onder dezen kan 

zamenvatten en bij welke onze haas en ons konijn 

dieren, men naam 

tot voorbeeld kunnen strekken, zijn voornamelijk 

gekenmerkt door hun wolachtig haar, hunne geheel 

behaarde zolen, en boven al doordien de snijtanden 

der bovenkaak van achteren onmiddellijk door een 

paar kleinere snijtanden gevolgd worden: laatstgenoemd 

kenmerk doet hen ten eenen male van alle overige 

dieren onderscheiden. Hunne achterpooten, die een 

weinig langer zijn dan de voorpooten, vertoonen 

vier, laatstgenoemde vijf teenen, en alle teenen zijn 

van langwerpige, zamengedrukte, hoefachtige nagels 

voorzien. Zij hebben groote en zeer zamengestelde 

Deze 

Europa, Afrika en Azië tot Japan en Java aangetroffen. 

blinde darmen. dieren worden in Amerika, 

Men verdeelt ze in twee geslachten te weten dat 

der hazen en dat der hamsterhazen. 

Het geslacht der kazen, Lepus, bevat een aanmerkelijk 

getal soorten, die intusschen onderling dikwijls veel 

overeenkomst vertoonen. Men verdeelt ze wederom in 

hazen en konijnen, en rangschikt onder laatstgenoemde 

de soorten, bij welke de ooren en achterpooten 

minder ontwikkeld zijn. Deze dieren hebben lange 

ooren, eenen kleinen, geheel met haar bedekten staart 

en zeer zacht en diet wolachtig haar. Hunne oogen 

liggen zijdelings en de kop is gewelfd. De kiezen 

zijn aan weerszijde der bovenkaak zes, der onderkaak 

vijf in getal; de oogleden zoo kort, dat zij zelfs bij 

het slapen de oogen niet geheel bedekken. Het zijn 

nachtdieren. »In de jagerstaal heeten de ooren 

plepels”; de kop »bol’; de oogen »spiegels”; de 

pooten »loopers”; de staart »pluim’”’, en het haar 

hebben zeer lange 

Zij loopen, half 

springende, met groote schielijkheid; liggen over 

nest, genoemd, 

verscholen en voeden zich met allerlei veldvruchten, 

»wol”. — De eigenlijke hazen 

achterpooten en lange ooren. 

dag in eene soort van »leger” 

de knoppen van heesters en jonge boomen, hunne 

schors en andere plantenstoffen. De gewone haas, 

Lepus timidus, is over geheel Europa, met uitzondering 

van IJsland, Ierland en Scandinavië, verspreid. Hij 

bereikt eene lengte van twee voet. Zijne kleur is 

rosachtig grijs, de benedendeelen zijn wit; de punt der 

ooren en de staart van boven zijn zwart. Zijn gehoor 

is zeer fijn. In angst of gewond zijnde, laat hij een 

geschreeuw hooren, hetgeen dat van een zuigeling 

herinnert en door de jagers »klagen” genoemd wordt. 

De 

en gaat met het vallen van den avond uit, om voedsel 

te Het 

wijfje kan reeds in het eerste jaar van haar leven JE J 

haas brengt den dag slapende in zijn leger door, 

zoeken. Deze dieren zijn zeer vruchtbaar. 

voorttelen en werpt jaarlijks gewoonlijk driemaal, 

den eersten keer reeds in de maand Maart, telkens 3 

tot % jongen, welke ziende geboren worden en reeds 

na verloop van drie weken door de ouders aan hun 

lot overgelaten worden. De gewone haas van Sardinië 

is kleiner en meer rosachtig dan de onze; de hazen 

van het koudere Rusland zijn daarentegen zeer zwaar 

en hunne kleur is sterk naar het witachtige 

trekkende. De gewone haas wordt op de hooge 

gebergten van Europa, op lerland, IJsland, Scandinavië, 

in de meeste koude streken van het Noordelijk 

halfrond vervangen door den witten haas, Zepus 

variabilis, die zich van de gewone soort voornamelijk 

door de volgende kenmerken onderscheidt: zijn staart 

is van boven niet zwart, de ooren en achterpooten 

zijn iets korter; hij wordt in den winter, behalve 

de zwarte punt aan de ooren, geheel wit, en is in den 

zomer grijs en geelachtig of bruinachtig geschakeerd. 

Sommigen zijn van meening g,‚ dat de voorwerpen uit 

het koude Amerika, die zeer lang wit haar hebben, 

en in den zomer meestal wit geschakeerd blijven, 

eene eigene soort uitmaken. De voorwerpen van 

lerland, die ook als eene eigene soort aangevoerd 

worden, veranderen in den winter hunne kleur zeer 

weinig, en worden derhalve nimmer wit. — De 

Isabel-haas, Lepus isabellinus, van Egypte, is nagenoeg 

geheel licht de woeste, 

zandachtige streken van Noordelijk Afrika. — In 

Zuid-Afrika heeft het zoogenaamde 

konijn dezer streken, den vZaktehaas, Lepus Capensis, 

okergeel, en bewoont 

men, behalve 

die in de vlakke streken menigvuldig is, en den 

berghaas, Lepus saxatilis, die slechts in bergachtige 

streken aangetroffen wordt. — Op Java en Ceylon heeft 

men haas, Zepus nigricollis, met eene groote 

zwarte vlek in den nek, — De Noord-Amerikaansche 

een 



hazen zijn nog niet naauwkeurig uiteengezet. — De 

konijnen hebben kortere ooren en kortere achterpooten 

dan de hazen. Zij zijn gewoonlijk kleiner dan deze, 

bewonen streken waar de grond zandachtig of los 

is, en graven daarin lange gangen, waarin zij hun 

verblijf houden en waarin het wijfje hare jongen 

werpt. Intusschen rusten zij over dag somtijds ook in 

legers, gelijk de hazen. Eene in het grootste gedeelte 

van Amerika gemeene soort is Lepus dAmericanus, of 

»Brasiliensis”. — Het Kaapsche konijn, Lepus arenarins, 

heeft de pooten en de zijden van het ligchaam 

roodbruin. Het bewoont zandachtige streken. — Ons 

gewoon konijn, Lepus euniculus, is bruinachtig grijs van 

kleur en op den buik witachtig. De bovenzijde van 

den staart en een smalle zoom om de ooren zijn 

zwart, de nek is ros. Het konijn, afkomstig uit 

Spanje en waarschijnlijk ook uit Barbarijë, werd 

reeds door de Romeinen naar Italië overgebraet en 

vervolgens, grootendeels door tusschenkomst van den 

mensch, over vele landen verspreid. Men vindt deze 

dieren tegenwoordig, in den verwilderden staat, in 

het grootste gedeelte van het Zuidelijke en gematigde 

Europa, in Syrië, op Madera, in sommige streken 

van Amerika, zoo als op de Falkland-eilanden, enz. 

In Scandinavië en in Rusland hebben zij niet willen 

aarden. 

vermenigvuldigen zich in sommige streken zoo zeer, 

dat 

bedacht zijn. Het konijn komt ook in groote menigte 

Zij zijn nog vruchtbaarder dan de haas en 

men gedurig op hunne vermindering moet 

in den tammen staat voor, hetgeen met den haas 

het geval niet is, en biedt alsdan in grootte en kleur 

allerlei verscheidenheden aan. Men heeft in Engeland 

rassen met buitengewoon groote ooren aangekweekt. 

Vroeger bijkans uitsluitend door menschen uit de 

mindere volksklasse gehouden, om tot voedsel te 

verstrekken, worden zij tegenwoordig stelselmatig 

aangefokt, en voornamelijk naar Engeland uitgevoerd, 

waar zij meer algemeen gegeten worden dan bij ons. 

In den tammen staat vermeerderen zij zich het 

geheele jaar door. Fén ram is alsdan toereikende 

voor zes tot tien wijfjes, die dertig dagen dragen 

en negen dagen nadat zij geworpen hebben, weder 

gedekt kunnen worden. 

De Zamster-hazen, Lagomys, zijn veel kleiner dan 

de hazen en konijnen; hunne achterpooten zijn, naar 

evenredigheid, mog korter dan bij laatstgenoemde: 

zij hebben aan weêrszijde der bovenkaak slechts vijf 

kiezen, en onderscheiden zich voornamelijk door het 

volslagen gebrek aan eenen staart. Hun stemgeluid 

is fluitend. Zij worden slechts in Siberië en Westelijk 

Noord-Amerika aangetroffen. — Eene soort, Lagomyys 

ogotona, bewoont Mongolië en is witachtig grijs van 

kleur. — De meest bekende soort, Lagomys Alpinus, 

wordt op den Altaï en de hooge gebereten van 

Daoerië aangetroffen. Deze dieren maken hun nest 

in holle boomen, in rotsspleten of in holen, die zij 

zelve in de losse aarde tusschen de rotsen graven. 

Zij gaan bij nachttijd, bij donkeren hemel ook over 

dag te} uit om hun voedsel op te zoeken, hetgeen in 

gras en allerlei kruiden bestaat. Zij beginnen reeds 

in Augustus of September gras 

te slepen, en stapelen die, na dat ze op de rotsen 

en kruiden bijeen 

gedroogd zijn, in de nabijheid van hunne schuilplaatsen 

tot manshooge hoopen op, tot welke zij zich, gedurende 

den winter, gangen onder de sneeuw graven. — De soort 

van Nepaul, Lagomys Nipalensis, is op de bovendeelen 

donkerbruin. — De soort, die de »Rocky-mountains” 

bewoont, wordt Zagomgys princeps genoemd. Zij is op 

de bovendeelen grijs, en leeft tusschen steenhoopen. — 

De kleinste soort, Lagomys pusillus, die naauwelijks 

de lenete eener manshand bereikt, bewoont de 

tusschen de zuidelijke streken van den Wolga en die 

Zij 
graaft onderaardsche holen met talrijke uitgangen, 

van den Obi gelegene uitgestrekte grasvlakten. 

die grootendeels tusschen struiken uitkomen. 

DE MERKAAUWENDE DIEREN. 

RUMINANTIA. 

De orde der herkaauwende dieren, zamengesteld 

uit de geslachten der runderen, schapen, geiten, 

antilopen, herten en muskusdieren, de giraf en de 

kameelen, vormt een groot, afgesloten geheel, door 

overige dieren 

afgescheiden. Deze kenmerken berusten voornamelijk 

vaste kenmerken streng van de 

in den vorm der verschillende deelen van de pooten, 

in hun tandenstelsel, hunne op eene eigenaardige 

wijze zamengestelde maag, en de horens, met welke 

| 

het bovengedeelte van den kop van velen versierd is. 

Aan de pooten merkt men voornamelijk op, dat elke 

dezer, aan het einde, twee, van groote driehoekige 

deze vertoont, teenen waarop hoeven voorziene 

dieren loopen; dat er, wel is waar, bij velen, nog 

twee andere hoeven-dragende teenen aanwezig zijn, 

maar dat deze veel hooger, en aan de zijden van de 

achtervlakte der pooten zitten; dat eindelijk het op 

de teenen volgende gedeelte der pooten lang en 
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tamelijk dun is, ten gevolge van de verlenging en 

ineensmeltine der beenderen van de middelhand en 

den middelpoot. Wat de tanden dezer dieren betreft, 

zoo blijkt het, dat bij de meesten de hoektanden 

in het geheel, en ook de snijtanden der bovenkaak 

ontbreken; dat de onderkaak van & schopvormige, 

min of meer naar voren gerigte snijtanden voorzien 

is, en dat de maaltanden, aan elke zijde van elke 

kaak, zes in getal zijn; dat laatstgenoemd getal bij 

de kameelen slechts vijf is; dat er bij de kameelen 

en sommige hertdieren hoektanden aangetroffen 

worden, en dat de kameelen, aan elke zijde van het 

tusschenkaakbeen, eenen hoektandvormigen snijtand 

vertoonen. De horens ontbreken bij sommige soorten 

geheel en al, bij anderen slechts bij de wijfjes; zij 

staan steeds aan weêrszijde van den kop, boven of 

achter het oog, en zijn van tweeërlei aard, te weten, 

eigenlijke blijvende horens, die de gedaante van 

kokers, op een beenen kern zittende, hebben, en 

geweiën, of beenen horens, die jaarlijks afgeworpen 

worden, dan op nieuw groeijen en telkens in omvang 

toenemen. Hunne zeer zamengestelde maag verdient 

eene afzonderlijke beschrijving. Zij is gewoonlijk in 

vier zakken verdeeld, die de namen van pens, muts, 

boekpens en leb dragen. De slokdarm komt met zijne 

opening in de eerste twee magen uit, en staat 

vervolgens, door eene soort van goot, in verbinding 

met de derde maag. De opening tusschen de tweede 

en derde maag is naauw, die tusschen de derde en 

vierde wijd, Laatstgenoemde gaat allengs in den 

twaalfvingerigen darm over. De eerste maag, op de 

linkerzijde van het dier liggende, is, bij volwassene 

voorwerpen, de wijdste van allen, en loopt van 

onderen in twee blinde zakken uit; de tweede en 

derde zijn klein en vondachtig; de vierde is langwerpig 

en tamelijk groot. De binnenzijde der eerste twee 

magen is van tepeltjes en die der tweede bovendien 

van ruitvormige cellen voorzien; de twee overige 

magen vertoonen langwerpige plooijen, die in de 

derde maag hoog en talrijk, in de vierde lager en 

Door 

zamengestelde maag wordt het herkaauwen der spijs 

verder — van elkàar verwijderd zijn. deze 

mogelijk, hetgeen op de volgende wijze geschiedt. De 

planten, waarvan deze dieren leven, worden. nadat 

zij ze, door de snijtanden der onderkaak tegen het 

harde bekleedsel van den voorsten rand der bovenkaak 

te drukken, afgeplukt hebben, ingeslikt, en geraken 

Nadat dit voedsel, 

om te weeken, eenigen tijd in deze bewaarplaats 

onmiddellijk in de eerste maag. 

gebleven is, gaat het, terwijl het dier gewoonlijk 

daarbij ligt en rust, in de tweede maag over, waar 

het tot ballen gevormd en, onder dezen vorm, bij 

gedeelten, door den slokdarm wederom in den mond 

geraakt, ten einde nueerst gekaauwd, dat is tusschen 

de kiezen fijn gewreven te worden. Na het kaauwen 

langs denzelfden weg teruekeerende, wordt het echter 

nu dadelijk naar de derde maag, en uit deze, door 

Dezen 

laatsten weg nemen ook de vloeistoffen, en dien ten 

de vierde, in het darmkanaal overgebrast. 

gevolge is ook de vierde maag, bij zuigende of in 

het algemeen jonge dieren, geheel ten koste van de 

eerste ontwikkeld. Wat de tone der herkaauwende 

dieren betreft, zij is groot, vleezig en van talrijke 

tepeltjes voorzien. 

De bereiken eene 

aanmerkelijke grootte, en de giraf overtreft zelfs in 

lengte alle overige 

meeste herkaauwende dieren 

landdieren. De oogen liegen 

zijdelings en min of meer naar achteren, en zij zijn 

veelal van eene langwerpige, maar in de lengte-as van 

het oog geplaatste pupil voorzien. De neusgaten zijn 

spleetvormig en nemen de zijden in van het min of 

De staart 

ontbreekt zelden, is echter nooit zoo lang dat hij, 

wanneer het dier staat, tot op den grond reikt. Hun 

ligchaam is steeds met haren bedekt. 

meer dikke voorgedeelte van den snuit. 

De herkaauwende dieren zijn over geheel Amerika, 

Afrika, Europa en Azië oostelijk tot op Japan, de 

Philippijnsche eilanden en Malaiasië verspreid; verder 

oostelijk, dus op de Papoe-eilanden, Nieuw Guinea, 

geheel Australië en Polynesië komen zij niet voor. 

Hun voedsel bestaat in gras, mos, en de knoppen, 

spruiten en bladeren van boomen en allerlei kruiden. 

De 

den 

orde der herkaauwende dieren bevat de voor 

mensch nuttieste van alle dieren; het is ook 

om deze reden dat er verscheidene soorten, reeds 

van de vroegste tijden af‚ door den mensch getemd 

werden, en thans in dezen tammen staat over alle 

werelddeelen verspreid leven. Hun vleesch biedt het 

krachtigste en beste voedsel aan voor den mensch, 

hun vet wordt tot het maken van kaarsen en andere 

doeleinden gebruikt, hunne huid levert uitstekend 

leder, uit hunne wol of haren weeft men allerlei 

stoffen, hunne horens worden op velerlei wijze 

verwerkt, enz.; kortom, van elk deel dezer dieren 

trekt men het een of ander voordeel, en zij zijn 

buitendien, boven alle andere dieren, nuttig, doordien 

zij eene overvloedige en voortreffelijke melk leveren, 

uit welke wederom boter en kaas gemaakt worden. 

De de der 

herkaauwende dieren vormen drie groote familiën, 

versclhullende soorten _ van orde 

te weten die van het hoornvee, de hertdieren en 

kameelen. 

HET HOOR NEER 

PECUS. 

Men geeft den naam van »Peecus”, en wel veelal 

in het meervoud »Pecora’, gewoonlijk aan de 

herkaauwende dieren in het algemeen. Hier zijn 

daaronder slechts begrepen de herkaauwende dieren 

met blijvende, holle, op eene beenen kern zittende 

horens, in tegenoverstelling dier herkaauwende dieren 
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met geheel beenen horens, die ontbloot zijn van de 

zelfstandigheid, in het dagelijksch leven hoorn genoemd, 

en die jaarlijks vernieuwd en geweiën genoemd worden. 

De horens van het hoornvee, uit eigenlijk hoorn 

gevormd, hebben de gedaante van kokers, die elk 

op een kern, te weten een beenig uitsteeksel der 

voorhoofd-beenderen, zitten, door het ontstaan van 

nieuwe lagen van hoorn aan hunnen wortel, gedurig 

voortgroeijen, en derhalve gedurende het geheele 

leven van het dier blijven bestaan. Deze horens, 

die bij de wijfjes van sommige soorten ontbreken, 

zijn in den natuurlijken staat, in den regel, twee in 

getal, en geheel van zijtakken ontbloot: slechts bij 

eene soort van Antiloop zijn vier horens aanwezig, 

terwijl beide horens bij eene andere soort van een 

kleinen zijtak voorzien zijn. Im den wilden en ook 

tammen staat, b. v. bij het schaap, gebeurt het 

bovendien somtijds, dat er bij het gewone paar 

horens noeg een ander paar komt. De vorm der 

horens biedt, volgens de soorten, allerlei verschillen 

aan in grootte en gestalte; zij vertoonen zich meestal 

bij het ontstaan als regte punten. 

Er zijn bij het hoornvee nooit snijtanden in de 

bovenkaak aanwezig, en de hoektanden ontbreken 

eenenmale, en wel in beide kaken: eveneens ten 

slechts bij eenige antilopen. heeft men sporen 

van hoektanden in de bovenkaak waargenomen. 

Daarentegen heeft het hoornvee in de onderkaak steeds 

acht schopvormige snijtanden, en aan weèêrszijde van 

elke kaak zes kiezen. De achterste hoeven zijn klein. 

De familie van het hoornvee bevat de geslachten 

der runderen, schapen, geiten en antilopen. Deze 

dieren worden waargenomen in alle landen, die binnen 

den krine der verspreiding van de herkaauwende 

dieren in het algemeen liggen. Intusschen schijnen 

zij in Azië, oostelijk van Celebes en Java, niet voor 

De verschillende het 

hoornvee bieden onderling veelvuldige overgangen, 

te komen. geslachten van 

weshalve het zeer moeijelijk is, algemeene kenmerken 

voor deze geslachten op te geven. 

DE RUNDEREN. BOS. 

De runderen vertoonen in het algemeen den vorm 

van ons gewoon rund; men heeft intusschen ook in 

dit geslacht eenige minder of meer afwijkende soorten. 

Het zijn doorgaans groote dieren van een zeer 

stevig maaksel. 

de onderhelft uiet zeer lang. 

Hunne pooten zijn krachtig, en aan 

De kop is groot, 

breed, zwaar, en wordt vooral ondersteund door de 

buitengewoon groote spieren en pezen van den nek, 

die van het achterhoofd tot aan de zeer verlengde 

bovenste uitsteeksels der voorste rugwervels loopen. 

De hals wordt hierdoor bijkans waterpas gedragen; 

hij is, ofschoon zijdelings zamengedrukt, zeer stevig, 

kwabbe hoog, en van 

De staart reikt tot aan of over de hielen, 

onderen van eene groote 

voorzien. 

en eindigt in eene groote haarkwast. Zij hebben zeer 

stevige horens, en deze zijn veelal halvemaansgewijze 

naar buiten en boven gebogen; zij zijn bij beide 

seksen aanwezig, ontbreken echter bij sommige 

getemde rassen van ons rundvee. 

Men treft de 

Noord-Amerika, Europa, Afrika en Zuidelijk Azië aan. 

runderen, in den wilden staat, in 

Zij vormen, volgens de soorten, verscheidene kleine 

onderafdeelingen : 

Men kan EIGENLIJKE RUNDEREN de soorten noemen, 

die volkomen de gestalte van ons gewoon rund hebben. 

Deze dieren hebben gladde, veelal rolvormige, in het 

geel- en bruinachtige trekkende horens; de hals is 

van eene tot op de borst reikende kwabbe voorzien; 

het haar is kort, glad aanliggend en glanzig, de 

staart tamelijk lang, en er zijn 13 paar ribben en 

6 lendewervels aanwezig. Men kent slechts twee 

soorten van dit geslacht, die beiden, in den wilden 

staat, in Oost-Indië aangetroffen worden. Het sud 

van Bos frontalis of »sylhetanus”, ook Hindostan, 

„Gauvera’’ genoemd, bewoont het vasteland van Indië. 

Het gelijkt volkomen op het tamme rund, en heeft 

stevige, halvemaansgewijs gekromde, naar den wortel 

toe eenigzins afgeplatte horens. De kleur van het 

haar is een fraai glanzig bruinachtig zwart; maar 

de onderhelft der pooten is wit, en op de kruin 

van den kop ontwaart men een bundel grijsachtige 

Het het 

gebergte, en daalt gewoonlijk niet beneden de 4000 

haren. rund van Hindostan bewoont 

voet boven de oppervlakte der zee af. Gedurende 

de heete uren van den dag ligt het op drooge 

plaatsen in het woud uit te rusten. Het zoekt 

gaarne moerassige plaatsen op, en begeeft zich, ter 

afkoeling, tot aan den kop, te water, waar het 

dikwijls geruimen tijd stil blijft staan. Het voedt 

zich grootendeels van boomspruiten. Voorwerpen van 

dit dier worden nog heden somtijds getemd, en zij 

vertoonen alsdan dezelfde eigenschappen als het gewone 

tamme rund, met hetwelk zij ook bastaarden, en wel 

vruchtbare, voortbrengen. Deze omstandigheid en de 

groote overeenkomst van het rund van Hindostan met 

ons tam rund geeft, als van zelf, aanleiding tot de 

vooronderstelline, dat het laatstgenoemde van het 

eerste afkomstig is. Ons gewoon ruud, Bos taurus, 

wordt reeds in de eerste tijdperken der geschiedenis 

van het menschdom, bij elk der toen bekende volken, 

als huisdier vermeld. Het werd, na de ontdekking 

van Amerika, allengs over alle werelddeelen verspreid, 

zoodat het thans als huisdier in alle landen van den 

zoover er plantengroei aanwezig is, aardbol, voor 

aangetroffen wordt. In sommige streken is of was 

dit dier verwilderd, en als zoodanig is blijkbaar ook 

te beschouwen de » Auerochs” of » Urochs”, in Lithauwen 

„Thur genaamd, van welk dier reeds Julius Caesar 

onder den naam van »Urus” gewag maakte, die in 

de groote bosschen van Europa leefde, eerst in het 

begin. der vorige eeuw geheel uitgeroeid werd, en 



niet verwisseld moet worden met den Europeschen 

Bison, die veelal, maar zeer ten onregte,; met den 

naam van »Auerochs” bestempeld wordt. Men heeft 

eene menigte, onderling dikwijls zeer verschillende 

rassen van het tamme rund. Zij wijken van elkaàr 

voornamelijk af door grootte, kleur en de gedaante 

der horens. De meest merkwaardige van deze rassen 

is de Zebu, ook »Brahminenstier” genoemd, omdat hij, 

als de stier van Brahma, in de Indische godenleer als een 

heilig dier aangevoerd wordt. Het voornaamste kenmerk 

van den Zebu bestaat im 

welke boven de schouders uitsteekt. Intusschen merkt 

men, onder deze Zebu’s of runderen met den vetbult, 

Ofschoon 

eenen grooten vetbult, 

wederom eene menigte onder-rassen op. 

men in het algemeen aannemen kan, dat de meeste 

Zebu's de grootte van ons rund bereiken of die zelfs 

overtreffen en_hunne horens veelal halvemaansgewijze 

gekromd zijn, blijkt het, dat de horens in het algemeen 

klein zijn of somtijds geheel en al ontbreken; bij 

sommige rassen is de kop zeer langwerpig of zelfs 

van boven, gelijk bij de schapen, van achteren naar 

voren gewelfd; anderen hebben hangende ooren; 

hunne kleur is zeer veranderlijk, en men treft niet 

zelden geheel witte voorwerpen aan. De Zebu werd 

van Hindostan, als huisdier, in Achter-Indië, China 

Madagascar, Egypte en Senegambië ingevoerd, en de 

meeste dierentuinen bezitten voorwerpen van een of 

meer rassen van dit dier. — De tweede soort van 

het Bos 

Sondaieus. Het heeft in het algemeen veel overeenkomst 

het 

echter hiervan door de voleende kenmerken. 

eigenlijke wilde runderen is Sunda-rund, 

zich 

Het 

hoofd rijst naar achteren miet in de hooete, en het 

met rund van Hindostan, onderscheidt 

achtergedeelte van den schedel klimt in eene nagenoeg 

regte, en niet naar voren loopende lijn, af; het 

achterste gedeelte der dijën, of de zoogenaamde 

billen. zijn zuiver wit en miet zwartbruin, gelijk bij 

het rund van Hindostan; de horens zijn nagenoeg 

rolvormig, en dus van onderen veel minder afgeplat, 

dan bij laatstgenoemde soort; de verlengde, eekrulde 

en grijsachtige haren van het voorhoofd ontbreken; 

eindelijk is de hoofdkleur van den jongen stier en 

van het wijfje een fraai geelachtig roodbruin, terwijl 

de bruinachtig zwarte kleur, bij het rund van 

Hindostan in elken leeftijd en bij beide seksen 

aanwezig, bij het Sunda-rund slechts aan den ouden 

Wijlen Dr. S. Müller, 

fauna van onze bezittingen in Oost-Indië zoo hoogst 

het 

volgende omtrent het wilde rund der Sunda-eilanden. 
De 

»banteng” en de koe »Sapi-lewene”, hetgeen »bosch- of 

stier eigen is. de voor de 

verdienstelijke Nederlandsche reiziger, berigt 

Sundanezen noemen den stier »banthene” 

wilde koe” beteekent. De benaming van »bantheng” 

voor den stier is ook bij de Javanen gebruikelijk ; 

daarentegen heet de koe in het hoog-Javaansch 

»Lemboe-wono”, in het laag-Javaansch »Sampi-hatas.” 

De naam van bantheng schijnt ook op Borneo 

of 

gebruikelijk te zijn, vermits de Dajakkers van het 

hoogere gedeelte der rivier Doeson dit woord, maar 

slechts op het kalf, toepassen. Het volwassen dier 

wordt daarentegen door de inboorlingen van Borneo 

»Roempoe” genoemd. Het rund der Sunda-eilanden, 

door de Europeanen op Java »Banting”’, maar veelal 

met het toevoegsel ver” Bantinger genoemd, is op dit 

eiland zeer verspreid en schier in alle verwijderde, groote 

bosschen en andere, schaars van menschen bezochte 

streken te vinden. Het bewoont zoowel de vlakke 

wildernissen der kuststreken. de bosschen van 

het gebergte, tot eene hoogte van ruim 4000 voet 

boven het zeevlak. 

als 

Het bemint vooral die streken. 

waar moerassige meren, zacht stroomende rivieren 

of komvormige verwijdingen van deze aanwezig zijn. 

hetgeen voornamelijk het geval is in de uitgestrekte 

vlakke Het bezoekt, 

gaarne zoodanige plaatsen, en dit gebeurt steeds 

bergdalen. om te drinken, 

met het krieken van den morgen of het vallen van 

Men treft deze soort meest tot kleine 

kudden vereenigd aan, zamengesteld uit niet meer 

den avond. 

dan vier tot zes koeien, welke door een ouden stier 

geleid worden. Imtusschen ontmoet men niet zelden 

zeer oude of nog niet geheel volwassene stieren 

alleen. Dit dier is wild en schuw van aard, hetgeen 

Zoodra 

het onraad bespeurt, neemt het dadelijk met snelle 

zijne jagt moeijelijk „en gevaarlijk maakt. 

vaart de vlugt; doch achterhaald, van nabij bedreigd, 

of verwond wordende, keert het zich woedend tot 

zijnen vijand, en gaat dien met zijne horens te lijf. 

De volwassene stieren en ook de koeijen, wanneer 

deze een kalf bij zich hebben, zijn natuurlijk het 

meest te vreezen. Men schiet dit dier met den kogel, 

vangt het met strikken, somwijlen ook in kuilen, en 

op de vrije alang-alang-vlakten (vlakten met hoog 

gras bedekt) wordt het, even als de herten, te 

paard achtervolgd en met den houwer gedood, 

Dit laatste middel kan echter slechts op koeien 

en jonge stieren, en dan nog niet altijd zonder 

levensgevaar, worden aangewend. Volwassene dieren 

zijn ontembaar, doch jong gevangen en onder de 

menschen opgekweekt, worden zij zacht en handelbaar; 

niet te min laten zij geene gelegenheid voorbijgaan, 

om tot de wildernissen 

Ook 

zelden door wilde stieren gedekt, met welk inzigt 

en den oorspronkelijken staat 

terug te keeren. worden tamme koeijen niet 

zij soms opzettelijk door de bewoners maar de 

bosschen gedreven worden. Uit deze vermenging 

wint men dikwerf fraaie en sterke bastaarden. Dit 

dier voedt zich met de uitspruitsels en de jonge 

bladen van het bamboes-riet, met het jonge alang 

(Imperata) en ander gras, eu met jonge bladen van 

allerlei boomen. Het vleesch der jonge en halfvolwassene 

dieren heeft eenen aangenamen wildsmaak, maar dat 

der oude koeijen, en meer nog der stieren. is droog, 

hard en dradig, en wit dien hoofde slechts weinig 

gezocht; evenwel wordt het somwijlen als »ding-ding”’, 



d. 1. in gedroogden, met zout en tamarinden toebereiden 

staat, door de lage klasse der inlanders tot voedsel 

gebezigd. De huid van het oude dier is dik en vast, 

en levert een voortreffelijk leder. Wijlen Dr, S. Müller 

verhaalt ook, dat hij, ofschoon weken achtereen te 

midden der waar dit dier groote bergbosschen, 

Het Sunda-rund. 

Men heeft op de Alpen van Middel-Azië eene soort 

van rund, de Jak, Bos grunniens, genoemd, die door 

hare gestalte en den vorm der horens aan het gewone 

rund doet denken, echter slechts 5 lendenwervels, 

14 paar ribben en, gelijk de buffel. een breeden 

snuit heeft, en die bovendien gekenmerkt is door 

zijnen tot aan de neusgaten met fijne haren digt 

bedekten snuit, en door de buitengewoon lange haren, 

waarvan de staart en de zijden van het liechaam 

voorzien zijn. De Jak bewoont uitsluitend het hooge 

geberete, tot over de sneeuwlijn, aangezien men hem 

tot op de hoogte van meer dan 20,000 voet boven het 

vlak der zee aantreft; hij begeeft zich slechts gedurende 

het koude saizoen in de lager gelegen valleien, 

vermits hij de warmte niet goed verdragen kan. 

Daar dit dier, gelijk de muilezel, voornamelijk 

geschikt is tot het dragen van lasten in het geberete 

en het ook, voor den ploeg gespannen, diensten doet, 

zoo werd het door de inboorlingen vroestijdie getemd 

en als huisdier gehouden. Intusschen brenet men het 

uiet buiten de berestreken, en daar deze in het 

algemeen weinig bevolkt zijn, zoo vinden deze getemde 

dieren niet zelden gelegenheid, in den wilden staat 

terug te keeren. Het zijn misschien uitsluitend 

geenszins zeldzaam: was. levende, nooit zijn geloei 

gehoord heeft. Volgens het zeggen der inboorlingen 

komt het met dat der tamme koeijen van Java 

overeen, waarbij intusschen op te merken valt, dat 

het veel minder sterk is dan dat van het Europesche 

rund. 

Bos Sondaicus. 

zoodanige tamme of verwilderde voorwerpen. die 

naar Europa gebragt werden. en dit schijnt ook 

hunne kleur aan te duiden, die bij dezen even 

veranderlijk is als bij het tamme gewone rund. De 

gewone kleur van dit dier is intusschen een bruinachtie 

zwart, terwijl de eroote staartkwast en somtijds ook 

de middellijn van den rug wit zijn. Men heeft ook 

voorwerpen zonder horens. Im den tammen staat 

teelt de Jak met het gewone rund voort. De koeijen 

geven veel en goede melk, en de boter, die men e1 

uit maakt, is eveneens goed: maar men zeet. dat 

het vleesch der volwassene dieren taai en niet voor 

De Jak behoort. de tafel geschikt is. tot nog toe. 

in de Diergaarden en verzamelingen, onder de 

dit dier bestaat uit 

Het 

voedt zieh, in den wilden staat, met eras, kruiden 

zeldzaamheden. De stem van 

eene soort van knorrend, maar sterk geluid. 

en de bladeren van heesters. Het leeft veelal gezellig, 

is buitengewoon schuw en derhalve zeer moeijelijk 

Tubet 

schijnt het in den wilden staat in het geheel niet 

te verkrijgen. Op de hooge bergen van 

meer voor te komen. De fraaije staart dezer dieren 

werd reeds bij de oude Persers gebruikt om, in 

kwasten. te dienen als plaats van opschik voor 



krijgsbanieren, olijfanten en paarden, of als waaijer 

om de vliegen te verjagen. Men verft ze gewoonlijk 

rood, om ze naar Turkije te verzenden, waar zij, 

zooals elkeen weet, onder den naam van paardestaarten, 

als onderscheidingsteeken dienen. Van daar blijkbaar 

ook het gebruik, om de helmen van sommige benden 

staarten, uit van met 

paardenhaar gemaakt, te versieren. 

Men geeft den naam van BUFFELS aan eenige 

Zij zijn steviger 

Europesche krijgslieden 

soorten van Hindostan en Afrika. 

van maaksel dan de overige runderen, hunne vormen 

zijn plomp, zij hebben dikke pooten, breede hoeven, 

eenen breeden snuit, horens van eene 

zwartachtige kleur, stug en verlengd, maar tamelijk 

enkel staand Hunne halskwabbe 

bijzonder ontwikkeld. Zij houden zich, bij voorkeur, 

in lage moerassige streken, en in de nabijheid van 

groote 

haar. is niet 

niet met de overige 

De 

Hindostan, de gewone Buffel, Bos bubalus, genoemd, 

het water op‚ en schijnen 

rundersoorten voort te telen. — soort van 

is zeer kennelijk aan de groote, halvemaanvormige, 

op de voorzijde afgeplatte en hier van dwarse 

groeven voorziene horens. Het haar is eenkleurige 

bruinachtig zwart, de huid grijsachtig loedkleurig, 

welke tint min of meer in de oogen valt, naarmate 

het haar schaarsch is. In den tammen staat komen 

ook geheel witte buffels voor. De gewone buffel 

heeft, gelijk ons gewoon rund, zes lendewervels en 

dertien paar ribben, maar laatstgenoemde zijn bij 

het mannetje smal, bij het wijfje daarentegen zeer 

breed. Het vleesch is grof en slecht van smaak. De 

buffel Hij 

werd reeds in de oude tijden getemd, De horens 

wordt in Hindostan »Arni’® genoemd. 

der aldaar levende voorwerpen bereiken somtijds 

dat 

tot 

en meer bedraagt. In het westen werd men eerst door 

de toeten van Alexander den Groote met den buffel 

eene 200 buitengewone orootte, de ruimte 

tusschen de punten van beide zes acht voet 

bekend. Zijne invoering in Europa heeft intusschen 

miet voor de zesde eeuw van onze tijdrekening plaats 

gehad, en is beperkt gebleven tot Griekenland en 

Italië. De voorwerpen, in deze streken als huisdieren 

het 

gekromde horens, en hun voorhoofd is min of meer 

levende, hebben in algemeen kleine, sterk 

sterk gewelfd. Dit dier werd in vroegere tijden ook 

naar Eeypte en Abyssinië gebraset, en is in deze 

landen als huisdier zeer algemeen. Op Java werd 

de buffel, aldaar »Karbauw” genoemd, waarschijnlijk 

te gelijker tijd met den rijstbouw, dus omtrent op 

de helft der middeleeuwen, ingevoerd, en is sedert 

lang, niet slechts over dit geheele eiland, maar over 

een groot gedeelte van den Indischen Archipel tot 

op de Philippijnsche eilanden, gelijk ook over geheel 

Achter-Indië China, 

verspreid. Daar de buffel eene buitengewone kracht 

en een groot gedeelte van 

heeft, bijzonder geschikt is voor het werk in moera 

of onder water staande streken, en zich, zelfs bij 

voorkeur, van harde en door de overige runderen 

versmade planten, riet en biezen, voedt, 

niettemin echter voortreffelijke en vette melk levert, 

waaruit men zeer goede boter maakt, zoo is dit 

gelijk 

dier, in de streken, die hij bewoont of waar hij 

ingevoerd werd, door geen ander te vervangen, en 

vooral bij de bewerking der rijstvelden onmisbaar. 

Gelijk het zwijn is hij in den hoogsten graad onzindelijk; 

intusschen gaat hij dikwerf te water en blijft er 

somtijds, tot aan den kop toe, uren lang in staan. 

Hij schijnt, ten minste op Java, een bijzonderen 

afkeer tegen de blanken te hebben, die hem ook 

vreezen; terwijl hij zich tegenover inlanders, zelfs 

niet volwassene, zeer mak en leidzaam toont. — 

De buffel, die Zuid-Afrika bewoont, is onder den 

naam van Kaapsche Buffel, Bos Cafer‚ bekend. Dit groote 

dier is zeer kennelijk aan zijne horens, die, ofschoon 

slechts van middelmatige grootte, buitengewoon 

stevig, in den beginne afwaarts en vervolgens naar 

boven omgebogen zijn, en wier grondgedeelten zeer 

dik en zoo sterk verbreed zijn, dat zij elkàar, op het 

voorhoofd, nagenoeg geheel raken. De Kaapsche 

buffel heeft, gelijk de gewone buffel en de gewone 

runderen, dertien paar ribben; maar deze ribben zijn 

zeer breed en er zijn slechts vijf in plaats van zes 

lendewervels aanwezig. Dit dier houdt zich, gelijk 

de gewone buffel, gaarne in moerassige streken van 

het woud, vooral ook langs de oevers der rivieren 

en wateren op. Het is wegens zijne woestheid algemeen 

gevreesd. Men wil dat het ook in Abyssinië en in het 

algemeen langs den Boven-Nijl voorkomt. Intusschen 

het 

geheel of gedeeltelijk toe te 

is de vraag, of de berigten hieromtrent miet 

passen zijn op de 

volgende soort. — Deze, de 4e/hiopische Buffel, Bos 

brachgyeeros, werd waarschijnlijk reeds door de oude 

schrijvers »Catoplebon” genoemd, een naam door de 

natuurkundigen, blijkbaar ten onregte, op de Gnoe 

Dit 

overeenkomst met den Kaapschen buffel, maar het 

toegepast. dier heeft in het algemeen veel 

is eenigzins kleiner, zijne horens zijn van voren meer 

afgeplat, en meer halvemaansgewijze gebogen. Het 

werd aan de Goudkust en aan de oevers van den 

Niger-stroom waargenomen, houdt zich, tot kleine 

troepen vereenigd, in het woud op, ontziet den 

mensch niet, en is, wegens zijne woestheid, door de 

inboorlingen en blanken dezer streken meer gevreesd 

dan eenig ander dier. Men ontwijkt te meer jagt op 

deze dieren te maken, daar zij, aangevallen of verwond, 

zich blindelings op den jager storten, en hem met 

hunne voeten vertrappen of met de horens dooden. 

Men vat onder den naam van BISON's twee soorten 

van runderen zamen, die in vele opzigten van de 

overigen afwijken. Hun kop is kort, maar dik en 

breed, en zij dragen dien naar beneden gerigt: 

de horens zijn klein, en slechts flaauw gekromd; 

het lijf is bij de schouders zeer hoog, maar smal; 

het haar is eenkleurig donkerbruin, wolachtig kroes, 



aan de voorste helft van het ligchaam langer dan 

aan de achterste, en aan de kin tot eene soort van 

baard verlengd; de pooten zijn niet stevig, en de 

staart reikt niet geheel tot aan de hielen. Zij 

hebben, gelijk de Jak, 14 paar ribben, maar slechts 

D lendewervels. De koeien zijn kleiner en zwakker 

dan de stieren. Men treft de Bisons in Noord-Amerika 

en het Oostelijk Europa aan. Zij houden zich in het 

bosch of op groote, met gras en kruiden bedekte 

vlakten op, komen niet in den getemden staat, als 

huisdieren, voor, en vermengen zich ook niet met 

de overige rundersoorten, voor welke zij zelfs een 

grooten afkeer toonen. De naam van Bison is blijkbaar 

uit » Wisent’ verbasterd. _ De 

Europesche Bison, Bos bonasus, heeft de natuurkundigen 

het oud-Duitsche 

veelvuldig bezig gehouden, en werd, maar zeer ten 

onregte, met den naam van »Urus” of »Auerochs” 

bestempeld. 

onder laatstgenoemde benaming bekend, ofschoon deze 

Hij is zelfs thans nog, vrij algemeen, 

aan het sedert meer dan eene eeuw uitgeroeide gewone 

verwilderde rund toekomt. De Bison werd vroeger in 

het geheele gematigde Oostelijke Furopa aangetroffen. 

Tegenwoordig komt hij in den wilden staat slechts 

nog aan deu voet van het Kaukasus-geberote 

voor, terwijl eene andere, oorspronkelijk wilde 

kolonie dezer dieren in het groote bosch van 

Bialowies, in Lithauen gelegen, leeft, en door strenge 

bepalingen der Rus 

beschermd wordt. 

ische regering tegen vernieling 

Dit 

sparreboomen bestaande en van ongeveer zes mijlen 

bosch, grootendeels uit 

in middellijn, liet, gelijk eene Oase der woestijn, 

te midden der onafzienbare, met enkele woningen 

en gehuchten bedekte heidevelden der provincie 

Grodno. Een houten kasteel, door August [II, 

koning van Polen en keurvorst van Saksen, 

gebouwd, van eenige andere houten gebouwen 

omgeven, ligt te midden van dit bosch, en deze 

huizen dragen gezamenlijk den naam van het 

dorp Bialowies. Zij worden uitsluitend door de 

jagtamhtenaren van verschillenden rang bewoond, die 

met het toeziet over de 

De 

ongeveer 700 in getal, nemen allengs meer af dan 

de Bisons en overige 

wildsoorten van het bosch belast zijn. Bisons, 

toe, ofschoon zij vrijwillig het bosch niet verlaten. 

Hoewel door den mensch gespaard, zijn zij, in den 

winter, aan de vervolging der wolven bloot gesteld, 

die hen niet De 

paarden zijn zeer bang voor de Bisons. Het voedsel 

dezer 

zelden dooden en verslinden. 

dieren bestaat voornamelijk uit kruiden, 

gras en de schors of ook de bladeren van boomen. — 

De Amerikaansche Bison, Bos Americanus, schijnt, bij 

den eersten opslag van het oog, weinig van den 

Europeschen Bison te verschillen. Intusschen zijn 

zijne haren op de schouders veel langer en minder 

kroes, de zoogenaamde knie is van eene groote 

haarkwast voorzien, de horens zijn kleiner, en de 

haren van de kin en kruin zijn veel langer en geven 

| aan het dier een geheel eigenaardig en woest 

De Amerikaansche Bison bewoont geheel 

Noord-Amerika Nieuw-Mexico tot aan het 

Slavenmeir, is echter thans in de meeste oostelijk 

van den Mississipi gelegene staten geheel uitgeroeid. 

aanzien. 

van 

Daarentegen is hij zeer menigvuldig in vele westelijke 

staten, waar hij, tot troepen vereenigd, die somtijds 

uit vele duizende voorwerpen bestaan, de uitgestrekte, 

met bedekte, oneffene vlakten 

doorzwerft, en de voornaamste jagt aan de inboorlingen 

oplevert. 

kruiden en gras 

Deze troepen zijn, of geheel uit stieren, 

of uit koeijen met een ouden stier als leidsman, 

zamengesteld. Zij trekken, ter wille van hun voedsel, 

van de eene plaats naar de andere, en ontzien noch 

heuvels of bergen, over welke zij klauteren, noch 

rivieren en meren, door welke zij zonder aarzelen 

zwemmen. Hun reuk is uitstekend. Zij zijn schuw 

van aard, ontvlugten bij aannadering van den mensch, 

en vallen dezen slechts aan, wanneer zij zich, in 

het naauw gebragt of gewond, tot de verdedieing 

Het is eene bekende zaak, dat de 

inboorlingen deze dieren te paard jagen, en met 

genoodzaakt zien. 

schietgeweer en pijlen dooden, vooral ter wille van 

hun vleesch, hetwelk algemeen voor voortreffelijk van 

In staat 

vertoonen de Bisons, zooals men zich bij de beschouwing 

smaak gehouden wordt. den gevangen 

beider soorten, in onzen Dierentuin levende, overtuigen 

kan, veel minder ontwikkeld haar dan in den wilden 

staat, en hebben dus in het algemeen een minder 

fraai uitzien. 

Eene vormt de 

Men heeft 

genoemd, omdat zijne gestalte 

onderafdeeling op zich zelve 

zoogenaamde Muskus-os, Bos moschatus. 

hem ook »Schaap-os” 

eenigzins, ofschoon zeer verwijderd, aan die der 

dan het 

gewone rund, en ook korter op de pooten. 

schapen doet denken. Dit dier is kleiner 

Zijne 

horens hebben, èn door hunne gestalte èn omdat 

zij met hunnen wortel zeer digt bij elkaàr staan, 

veel overeenkomst met die van den Kaapschen buffel. 

De haren van het ligchaam zijn zoo lang dat zij tot 

De staart is kort, en 

De 

Muskus-os is zwartachtig bruin van kleur; men treft 

digt bij den grond hangen. 

de bovenlip geheel met fijne haartjes bekleed. 

intusschen somtijds witgevlekte voorwerpen aan. Dit 

dier bewoont het koude Noord-Amerika, zuidelijk 

tot aan de Hudsons-baai, schijnt echter op Groenland 

Het leeft gezellig, in kudden niet voor te komen. 

van twintig tot honderd stuks, en men wil, dat 

deze grootendeels uit koeijen bestaan. Zij zijn 

schuw en wild, worden echter voor den mensch 

slechts dan gevaarlijk, wanneer zij gewond zijn. Zij 

kunnen zeer snel loopen, en klimmen, gelijk geiten, 

met groote behendigheid. Hun voedsel bestaat uit 

gras, kruiden en de spruiten van heesters, en in den 

winter, bij gebrek hieraan, uit mos. De onaangename 

muskuslucht, welke vooral oude voorwerpen bij zich 

hebben, maakt dat hun vleesch walgelijk is. 



De Muskus-os. 

Men kan, aan het einde der runderen. gewag maken 

van een dier bewonende het Himalajah-eebercte, 

beroemden Engelschen reiziger Hodeson door den 

ontdekt en door hem Budorcas taricolor genoemd. Zijne 

uiterlijke gestalte schijnt aan die der Thar-Antiloop 

te doen denken. Het is niet grooter dan een zwaar 

schaap, heeft rolvormige, gladde, diet bij elkaàr 

staande horens, smalle en puntige ooren, eenen 

korten zamengedrukten, geïtachtieen staart, breede o 

hoeven, eenen met haren bedekten snuit, en de 

haren zijn geelachtig met zwarte stippen, maar de 

kop, nek, buik, pooten, staart en de middellijn van 

den rug zijn zwart. 

DIE S\CHEPANDSEN ESO NIS 

Het getal der bekende soorten van schapen is 

zeer klein, en allen toonen in hunne uiterlijke gestalte 

zoo veel overeenkomst met het tamme schaap, dat 

tot 

terugbrengen, nagenoeg bij het eerste oogopslag kan 

men deze dieren, die men drie soorten kan 

herkennen. De bovenste middellijn van den kop is, 

tusschen de oogen tot aan de neus, min of meer 

gekromd. Het onderhaar is bij de meeste soorten 

wolachtig. Zij hebben klierzakken tusschen de teenen, 

De 

horens, die bij de wijfjes veel kleiner en veel minder 

en veelal ook traanholten. Hun staart is kort. 

gekromd zijn dan bij de mannetjes of zelfs geheel 

ontbreken, kenmerken deze dieren zeer opmerkelijk. 

horens Deze zijn zeer stevig, van achteren naar 

Bos moschalus. 

voren zamengedrukt, halvemaansgewijze of S vormig 

naar achteren en vervolgens naar beneden of met 

de punt zelfs wederom naar boven gekromd, en 

van vele, maar meestal flaauwe ringen voorzien. De 

schapen bewonen de hooge gebergten van Zuidelijk 

Europa. van Middel-Azië tot Kamtschatka en het 

Men treft 

ook eene, ofschoon eenigzins afwijkende, soort in 

westelijk gedeelte van Noord-Amerika. 

Noordoostelijk Afrika aan. 

Men geeft den algemeenen naam van ARGALIS aan 

de reusachtige schapen van Azië en Noord-Amerika. 

Zij zijn gekenmerkt door hunne grootte, door hunne 

buitengewoon zware en duidelijk S vormig gekromde 

horens, en doordien de wijfjes eveneens horens hebben, 

ofschoon zij, bij deze sekse, zwak en weinig gekromd 

zijn. Men geeft den naam van gewonen Argali, Ovis 

argali, ook » Ammon’ genoemd, aan het reuzenschaap, 

hetwelk de hooge gebergten van het noordelijk gedeelte 

van Middel-Azië 

rosbruin van kleur; maar eene streep op de neus, 

bewoont. Dit dier is grijsachtig 

de achterzijde der billen en de onderdeelen van het 

ligchaam zijn wit. De ram wordt meer dan 300 

pond zwaar en bereikt eene lengte van meer dan 

vijf voet. De Argali leeft in troepen, en wordt 

van de kale valleijen tot de toppen van het hooge 

gebergte aangetroffen. Zijn gewoon voedsel bestaat in 

alpenkruiden en de bladeren van heesters. Gedurende 

het koude saizoen moet hij zich intusschen met gras 

en mos behelpen, en dit op de van sneeuw ontbloote 

plaatsen gaan opzoeken, weshalve hij ook in dit 
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En On 

jaargetijde gewoonlijk zeer mager wordt. Het wijfje 

werpt in de maand Maart een of twee lammeren, 

Men heeft 

de Argali’s der overige bergketenen, welke deze dieren 

die met kroese, grijze wol bekleed zijn. 

bewonen, als eigene soorten van den zoo even 

aangevoerden Argali afgescheiden, zonder standvastige 

kenteekens voor deze zoogenaamde soorten te kunnen 

aanvoeren. Intusschen schijnt het, dat de kleuren 

van den Argali, volgens de landstreken die hij bewoont, 

eenige minder of meer in het oog vallende wijzigingen 

ondergaan. Men kan hieromtrent in het algemeen 

het volgende aannemen. De Argali van Noordelijk 

Indië, door de schrijvers »Ovis Vignei of ammonoides” 

genoemd, heeft de kleuren van het haar donkerder 

en meer levendig dan die van den gewonen Argali 

van het Altaï-gebergte. Het tegendeel heeft plaats bij 

den Argali van Kamtschatka, »Ovis nivicola” genoemd, 

die ook op sommige Alëoetische en Kurilische 

eilanden voorkomt, en wiens kleuren veel bleeker 

zijn dan bij de overigen. en zelfs in het witachtige 

trekken. Wij hebben eindelijk nog den Argali van 

de gebergten van Westelijk Noord-Amerika, die, 

zoo als het schijnt, in kleur de grootste overeenkomst 

heeft met dien van Kamtschatka. Dit dier is bij de 

Anelo-Amerikanen onder den naam van »Bighorn”, 

bij de natuurkundigen onder dien van »Ovis montana” 

bekend. De naam van »Bighorn” duidt genoegzaam 

aan, dat de horens van dit dier door hunne grootte 

bijzonder in het oog vallen. Intusschen schijnen zij 

hierin de horens der Argali's van de overige bereketenen 

niet te overtreffen, vermits deze allen, bij den ram. 

eene buitengewone zwaarte bereiken, die men bij den 

Argali van het Himalajah-gebergte tot 60 Engelsche 

vonden bedragende opgeeft. Ì ie 2 

De Argali van den Allai. Oris argali. 

Men geeft den naam van Moufflon’s in het algemeen 

aan die wilde schapen, die de meeste overeenkoinst 

hebben met ons tam schaap. De Moufflon’s hebben 

de punt van hunne halvemaanvormige horens naar 

binnen gekeerd, en de wijfjes zijn in het geheel van 

horens ontbloot, of krijgen die slechts in den hoogen 

ouderdom of bij uitzondering. De Moufflon’s hebben 

ros of bruin haar, maar op den kop zijn deze tinten 

gewoonlijk door wit afgebroken; de buik en de 

onderste helft der pooten zijn geheel wit, en men 

ontwaart aan weêrszijde van den buik eene zwarte 

streep. De Moufflon's worden op de gebergten van 

sommige streken van Zuidelijk Europa aangetroffen, 

en zijn vervolgens verspreid van die van Armenië tot 

op het Himalajah-gebergte. Men heeft aan deze dieren, 

volgens de streken die zij bewonen, verschillende 

namen gegeven, maar zij zijn allen, behalve den 

Moufflon van Sardinië en Corsica, nog veel te weinig 

bekend. om elk van hun standvastige kenmerken te 

kunnen aanwijzen. De gewone Mouflon, Ovis musimon, 

is het wilde schaap van Sardinië en Corsica; hiervan 

heeft men afgescheiden den Moufflon van het eiland 

Cyprus onder den naam van »Ovis Cyprius”’, dien 

van het geberete van Armenië en Perzië onder 

den naam van »Ovis orientalis”, en dien van het 

Himalajah-geberete onder den naam van »Ovis nahoor”, 

13 
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De Moufflon’s leven op het gebergte, tot kleinere 

of grootere troepen vereenigd, die steeds door eenen 

ouden ram aangevoerd worden. De zintuigen van reuk 

en gehoor zijn bij deze dieren uitstekend ontwikkeld. 

Zij zijn vreesachtig van aard, en zeer schuw. Hun 

vleesch is voortreffelijk van smaak. Het wijfje draagt 

drie maanden, en werpt in April een of twee 

lammeren, die door de moeder geleid worden, en 

eerst in hun derde jaar volwassen zijn. — Het tamme 

schaap, Ovis stamt klaarblijkelijk van den 

Moufllon, en waarschijnlijk van het ras van Armenië 

of Perzië af. Het behoort, met het rund, de geit 

en den hond, tot de oudste van alle huisdieren, 

het 

De wol der schapen is eigenlijk het fijne 

aries, 

en is vooral gewigtig door de wol, welke 

levert. 

viltachtige onderhaar, hetgeen Ki de wilde schapen, 

door de langere, gewone B enh, 

zich, ten koste van deze, bij de tamme schapen 

ontwikkelt. Deze ontwikkeling wordt voornamelijk 

voortgebragt door verschillend voedsel en verschillende 

luchtgesteldheid; zij heeft, volgens die en andere 

aren bedekt is en 

oorzaken, in mindere of meerdere mate plaats, en 

wordt ook kunstmatig bevorderd door het kruisen 

der met het 

oogmerk, de meerdere fijnheid of goede eigenschappen 

verschillende tamme rassen, vooral 

der wol in het algemeen te bevorderen of, zoo 

als men Het ras, dat 

de beste en fijnste wol levert, is het zoogenaamde 

zegt, de wol te veredelen. 

Merino-schaap van Spanje, met golvende, in bundels 

verdeelde wol; het is tegenwoordig in de meeste 

overige landen van Europa ingevoerd en aldaar met 

de heete streken van 

Afrika en Indië daarentegen, heeft de ontwikkeling 

andere rassen gekruist. In 

der wol niet plaats, en zijn de rassen dier streken 

gewoonlijk met stug, min of meer kort hair bedekt. 

Het tam maken en het verplaatsen der schapen in 

verschillende streken hebben ook eenen aanzienlijken 

invloed op andere deelen van hun ligchaam uitgeoefend, 

en op deze wijze zijn er‚ even als bij de overige 

huisdieren, een groot aantal, onderling minder of meer 

heeft 

ontwikkeling van vet op sommige 

Onder behoort het 

schaap met den vetstaart, Ovis Zaticandata, en het schaap 

verschillende rassen ontstaan. Bij eenigen 

eene groote 

ligchaamsdeelen plaats. deze 

met den vetstuit, Ovis steatopyga. Bij laatstgenoemd ras, 

hetwelk voornamelijk bij de volkeren, de woestijnen 

Middel-Azië 

ontwikkelt zich aan iedere zijde van den stuit een 

van bewonende, aangetroffen wordt, 

klomp vet, welks gezamenlijk gewiegt gewoonlijk 30 

pond bedraagt, terwijl zich de staart slechts als een 

stompje, met drie wervelbeenderen, vertoont. Bij 

het eerste ras daarentegen, wordt de staart 20 tot 

30 pond zwaar, en men is genoodzaakt, ten einde 

deze dieren het loopen mogelijk of gemakkelijk te 

maken, een plankje, met of zonder wieltjes, onder 

den staart te Dit eveneens uit het 

warme Westelijke Azië afkomstig, is ook in het 

binden. ras, 

Zuidelijk Rusland en in sommige streken van Afrika 

overgebragt. De verschillende tamme rassen 

schapen bieden ook aanmerkelijke verscheidenheden, 

ten opzigte der ontwikkeling der horens, aan. Bij 

van 

de met haren bedekte rassen der heete luchtstreken 

zijn de horens meest klein en achter de hangende 

rassen van het 

Zuidoostelijk Furopa zin de horens buitengewoon 

b. v. bij Ovis 

strepsieeros, regt opstaande. Er is ook een ras, Ovis 

polycerata, waar het getal der horens tot 3, 4 en 5 

klimt; het wordt vooral in Turkestan, op het vasteland 

ooren omgekruld. Bij sommige 

lang en schroefvormig, en somtijds, 

van Indië, in Zweden en in IJsland aangetroffen, en 

gewoonlijk ZJslandsch schaap genoemd. 

Na gehandeld te hebben over de beide hoofdsoorten 

van schapen, blijft er slechts nog over eene eenigzins 

afwijkende soort, de Tedal, Ovis tragelapkus, genoemd. 

De Tedal verwijdert zich van de beide overige soorten 

van schapen, vooral door het gebrek aan traanholten, 

en door de zeer lange, manenachtige haren, waarvan 

de onderzijde van den hals en de voorarm voorzien 

zijn. De horens zijn halvemaansgewijze naar buiten en 

achteren gebogen, bij beide seksen aanwezig, en groot 

en zwaar, vooral bij den ram. Het haar van het 

geheele dier is eenkleurig geelachtig bruin. De Tedal 

evenaart ons tam schaap in grootte, of overtreft het 

zelfs een weinig. Het is de eenige soort, die in 

Afrika voorkomt, en zij schijnt zelfs in dit werelddeel 

tot het noordelijk gedeelte beperkt te zijn. In 

Zuidelijk Algerië schijnt de Tedal menigvuldiger 

voor te komen dan in eenig ander gedeelte van 

Noord-Afrika. Hij draagt bij de inboorlingen dezer 

streken den algemeenen naam van »Arni’”’; maar in 

het bijzonder wordt de ram »Feschthal”, het schaap 

»Massa’”” en het lam »Scharoef” genoemd. Deze 

dieren houden zich op de hoogste kammen van het 

gebergte op,‚ en vermits de weg daarheen zeer 

moeijelijk is, en zij niet gezellig leven, zoo wordt 

de jagt daarop weinig uitgeoefend. Slechts in den 

paartijd, die in de maand November plaats heeft, 

ziet men eenige schapen en rammen bij elkaâr, en 

hetis ook, dat tusschen laatstgenoemde 

hardnekkige gevechten plaats hebben. Het schaap 

werpt, vier of vijf maanden na de paring, een of 

alsdan 

twee lammeren, die omstreeks vier maanden lang bij 

de ouden blijven, om alsdan hun zelfstandig leven 

te beginnen. Het voedsel van den Tedal bestaat, in 

den zomer uit saprijke Alpen-kruiden, in den winter 

uit droog gras en allerlei mossoorten. Het vleesch 

van den Tedal wordt door Arabieren en Europeanen 

Het heeft 

van hertenvleesch, is echter fijner. Dit dier is even 

voor lekker gehouden. den wildsmaak 

vlug in het springen en klauteren als de gems. 

Het kan tegen nagenoeg loodregte vlakten opspringen 

en op punten staan niet grooter dan eene manshand. 

De Arabieren vangen den Tedal, vooral de jongen, 

met strikken, en het zijn veelal zoodanige voorwerpen, 



nr 95 n— 

die levend naar Europa vervoerd en in de Dierentuinen | 

gehouden worden, waar deze soort ook, zonder 

bezwaren, voortteelt. In de gevangenschap toonen o 

zij zich gewoonlijk als trage, ongezellige dieren, die 

niets van de vrolijkheid der geiten bezitten. In het 

algemeen zijn zij niet boosaardig, verdragen zich 

echter zelden met schapen, geiten en andere minder 

of meer hiermede verwante dieren. 

= 

De Tedal. Ovis tragelaphus. 

DERGE MTSENND EI CEASP RAT 

Ten gevolge van een oud gebruik heeft men den 

geslachtsnaam der dieren, waarvan de mannetjes 

onder den naam van bokken, de wijfjes onder dien 

van geiten bekend zijn, aan laatstgenoemde sekse 

ontleend. Als voorbeeld van dit geslacht kunnen 

onze gewone bok en geit dienen. Deze dieren zijn 

ten naauwste verwant met de schapen, van welke 

zij zich onderscheiden door hunne zamengedrukte, 

drie- of vierhoekige, naar achteren gekromde en van 

dwarse ringen of rimpels voorziene horens; door 

de min of meer verlenede haren, die onder de kin 

eene soort van baard vormen. en door het gemis 

aan traanholten, die intusschen bij eene soort van 

Men heeft 

Antilopen, die 

schaap, den Tedal, eveneens ontbreken. 

daarentegen eens soorten van 

volkomen de gestalte der geiten vertoonen, wier 

horens echter steeds rond en miet zamengedrukt 

zijn. Wat de horens der wijfjes of, in andere woorden, 

die der geiten, betreft, deze zijn steeds kleiner dan 

die der bokken, of ontbreken geheel en al. De geiten 

komen, in den wilden staat, in Zuidelijk Europa, op de 

hooge gebergten van Middel-Azië en in Noord-Oostelijk 

Afrika voor. Men heeft de eewoonte aan de meeste 

in den wilden staat voorkomende soorten den naam 

van Steenbokken te geven. 

De gewone Steenbok, Capra iber, is de soort, welke 

de Alpen van Tyrol, Zwitserland en Savoye bewoont, 

of bewoond heeft. De Steenbok wordt tot vier en 

een halven voet lang en zijne horens bereiken eene 

lenete van drie voet. Deze zijn zeer stevig, vierhoekig, 

van dwarse rimpels en bovendien op de voorzijde 

12 tot 16 

zomer is het haar van dit dier kort, rosachtig grijs. 

van dwarse knobbels voorzien. In den 

en aan de kin niet langer dan op de overige deelen, 

zoodat in dit jaargetijde de baard ontbreekt. In 

den winter is een daarentegen baard aanwezig, 

en het haar is lane en vaalbruin. De Steenbok is 

thans in Tvrol en Zwitserland geheel uitgeroeid, en 

komt slechts nog op de eenzame hellingen van den 

Mont-blanc en wel alleen aan de zijde van Savoye 

voor. De uitroeijing dezer groote dieren is vroegtijdig 

begonnen, niet ter wille van het jagtvermaak, muar 

door talrijke stroopers, omdat elk gedeelte dezer 

dieren als uitstekend geneesmiddel gold en zeer 

duur betaald werd. Reeds in de zestiende eeuw namen 

de vorst-bisschoppen van Salzburg, ter bescherming 

steenbokken, de der maatregelen, die 

Men 

strengste 

intusschen op den duur niet baatten. kwam 



eindelijk op de gedachte, voorwerpen levend te laten 

vangen en ze naar het groote park van Hellbrunn bij 

Salzburg over te brengen. In het begin der achttiende 

eeuw waren deze dieren op de Alpen van Salzburg 

ook in 

in 1784 

genoodzaakt, anderen uit de Alpen van Piemont te 

geheel uitgeroeid, en daar zij eindelijk 
voornoemd park uitstierven, zag men zich 

laten komen. Deze werden nu door de Franschen, 

toen zij in het begin dezer eeuw het Salzburgsche 

in bezit namen, wederom allen gedood, en er bleven 

slechts een klein getal hunner nakomelingen over, 

die men bij tijds in het keizerlijke park te Schönbrunn 

bij Weenen gebragt had. De steenbok houdt zich 

in de boschjes op, die men onmiddellijk onder de 

kale toppen der hooge bergen ontwaart. Met het 

krieken van den dag begeeft hij zich troepsgewijze 

van daar, allengs en al grazende, naar de hoogere 

van bosch ontbloote streken, om zijn voedsel te 

gaan zoeken, hetgeen in allerlei kruiden, mos en de 

knoppen van heesters bestaat. Gedurende de heetste 

uren van den dag rusten deze dieren op de door de 

zon verwarmde hellingen der toppen van de bergen 

uit. De paring heeft dikwijls reeds in de maand 

Januarij plaats, en het eene jong, hetwelk het wijfje 

ter wereld brengt, wordt in Junij geworpen. De jast 

op deze dieren gaat met even groote moeijelijkheden 

De Siberische Steenbok. 

en gevaren vergezeld als die op de Gemzen. Ofschoon 

zij sedert lang, op de zwaarste boeten en bestraffingen, 

verboden is, blijft niettemin het kleine getal der 

nog levende voorwerpen aan de vervolgingen der 

stroopers blootgesteld, — De Steenbok der Pyreneën, 

Capra Pyrenatca, ofschoon in het algemeen op den 

gewonen steenbok gelijkende, is echter donkerder van 

kleur, en wijkt daarvan voornamelijk af door zijne 

meer naar buiten en vervolgens binnenwaarts 

gedraaide horens, wier knobbels gemiddeld talrijker, 

Dit dier 

het Pyreneesche gebergte 

dat is te zeggen 15 tot 20 in getal zijn. 

schijnt uitsluitend tot 

beperkt te zijn. Daarentegen heeft de steenbok van 

de gebergten der zuidelijke gedeelten van Spanje en 

Portugal, Capra Lusitanica genoemd, horens gelijk die 

van den gewonen steenbok, behalve dat zij veel 

zwakker zijn en flaauwere knobbels hebben. Bovendien 

schijnt dit dier niet de grootte te bereiken van de 

steenbokken der Alpen en Pyreneën. — De Siberische 

zich van den Steenbok, Capra Sibirica, onderscheidt 

gewonen, vooral door zijn lang grijsachtig haar, 

hetwelk aan de kin eenen grooten baard vormt. 

Zijne horens zijn bovendien sterker gekromd en aan 

de punt dikwijls een weinig omgekruld. Hij wordt 

in het hooge gebergte van Siberië tot Kamtschatka 

aangetroffen. 

Capra Sibirica. 

Op het hooge gebergte van Abyssinië leeft een | zijne onderdeelen, gelijk ook de pooten, vertoonen 

steenbok, de Watte, Capra walte, genoemd. Dit dier 

heeft de grootte van onzen gewonen steenbok, maar 

| 
| 

If 

eene witachtige tint, die echter op laatstgenoemde 

deelen door groote zwartachtige vlekken afgebroken 
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is. Eene kleinere soort; de Beden, Capra Sinaïlica, 

bewoont de gebergten langs de oevers van de Roode 

Zee. De horens zijn zwak, aan den wortel vierkant, 

in het midden driehoekig; het wijfje is eveneens 

van horens voorzien, ofschoon ze veel kleiner zijn 

dan bij het mannetje. De haren zijn kort, behalve 

op den rug, waar zij eene soort van manen, en aan 

de kin, waar zij een baard vormen, De algemeene kleur 

van dit dier is een geelachtig bruin, hetgeen echter 

op den buik en de pooten in witachtig overgaat, en 

hier door zwarte vlekken of strepen afgebroken is. — 

Op het Kaukasische gebergte heeft men, behalve 

de gewone wilde Geit, eene groote, eenkleurie 

kastanjebruine soort, Capra Caucasica of »Pallasii” 

genoemd, die zware, in het midden rondachtiee, wijd 

uiteenloopende horens heeft. — De Tharat, Capra tharal, 

van het _Himalajah-gebergte, doet, meer dan de 

steenbokken, aan onze gewone bokken en geiten 

denken, vooral wegens zijne scherp driehoekige horens. 

maar deze zijn buitengewoon kort, en het haar is 

zeer lang en grijsachtig. — Men geeft den naam van 

Bezoar-bok, Capra aegagros, aan de gewone wilde 

soort, die in den Caucasus en het Taurusgeberote 

aangetroffen wordt. Dit is zonder twijfel het stamras 

van onze tamme Geit, door de natuurkundigen Capra 

De 

bereiken somtijds eene buitengewone grootte. 

den Besoar-bok 

De 

hoofdkleur van het haar is een met grijs gemengd 

De 

geit komt reeds in de oudste tijdperken der geschiedenis 

hireus genoemd. horens van 

ruin, hetwelk den kop in zwart overgaat. bruin, hetwelk op den kop in zwart overgaat 

van het menschdom als huisdier voor. Zij werd, gelijk 

onze overige huisdieren, allengs in alle werelddeelen 

overgeplaut, en is op sommige plaatsen, b. v. op 

verscheidene rotsachtige eilanden der Middellandsche 

Zee half ot geheel verwilderd. Men merkt onder 

de tamme geiten een aanmerkelijk getal, somtijds 

onderling zeer verschillende, rassen op, van welke 

de Geit van Angora en de zoogenaamde Shawl-geit 

de merkwaardigste zijn. De zoogenaamde Geit van 

Angora heeft groote, geschroefde horens en, zooals 

men dit evenwel ook bij andere rassen waarneemt, 

zeer lange, zijdeachtige, kroese en veelal witte haren. 

Deze haren zijn overigens, gelijk de wol der schapen, 

niet de eigenlijke buitenharen, maar de op kosten 

van deze ontwikkelde viltharen, die de zeer korte 

eigenlijke haren geheel overdekken. Het zijn deze 

verlengde viltharen, waaruit de fijnste soort van het 

zoogenaamde kemelgaren gemaakt wordt. Bij de 

zoogenaamde Shawlgeit, die in Kashmir en de 

nabijgelegene bergketenen gevonden wordt, zijn deze 

haren niet gekruld of kroes, maar regt, en dienen 

tot vervaardiging der zoogenaamde Kashmir-shawls. 

De kunst, om deze fijne wollen stoffen te weven 

werd in de bergvallei van Kashmir van oudtijds 

uitgeoefend, en was reeds meer dan duizend jaren 

geleden bekend. Zij houdt thans nog omstreeks 

0,000 menschen bezig, die, op 16,000 weefstoelen, 

De 
fijnste dezer doeken worden, op de plaats zelve, met 

600 tot 700 gulden betaald. Men heeft de shawlgeit 

sedert het jaar 1829 ook in Europa ingevoerd en 

Jaarlijks ongeveer 80,000 shawls vervaardigen. 

wel het eerst in Frankrijk. 

DE ANTILOPEN. ANTILOPE. 

Men vat onder dezen naam al die soorten van 

hoornvee zamen, welke niet bepaaldelijk tot de overige 

geslachten dezer familie, te weten die der ossen. 

schapen en geiten, gebragt kunnen worden. De 

Antilopen bieden, onderling, dikwijls menigvuldige 

en groote verschillen aan in grootte, gestalte, vorm der 

horens, aard van het haar enz, en sommigen naderen, 

op eene zeer in het oog vallende wijze, de geiten, 

anderen de runderen. Het is derhalve zeer moeijelijk 

of zelfs ondoenlijk, bepaalde kenmerken voor deze 

dieren op te geven. Im het algemeen kan men 

aannemen, dat zij fijner van maaksel, hooger op de 

pooten en om deze beide redenen ranker van gestalte 

zijn dan het overige hoornvee. Dat zij hooger op 

de pooten zijn, is het gevolg der verlenging van de 

onderste helft dezer ledematen. 

De Antilopen leven, gelijk alleherkaauwende dieren, 

gezellig, en sommige soorten vereenigen zich tot 

troepen van duizenden, wanneer zij, ter wille van het 

voedsel, naar minder of meer verwijderde streken 

trekken. Zij loopen met buitengewone snelheid en 

springen voortreffelijk, voornamelijk degenen, die meer 

bepaaldelijk aangewezen zijn om in rotsachtige streken 

te leven. Hun voedsel bestaat in gras, allerlei kruiden, 

en de knoppen en bladeren van boomen. 

Er zijn meer dan tachtig soorten van Artilopen 

bekend. Het grootste getal dezer wordt in Afrika 

aangetroffen. Anderen komen in Azië tot Japan, 

Formosa en Sumatra voor, terwijl eene, ofschoon 

afwijkende, soort zelfs op Celebes gevonden wordt. 

Van de vier overige zijn er twee tot Noord-Amerika 

en twee tot Europa beperkt. Het is een opmerkelijk 

verschijnsel, dat Zuid-Afrika, waar de onmetelijke 

vlakten slechts gedurende een klein gedeelte van het 

jaar met groen bekleed zijn, juist het grootste getal 

dezer dieren, zoowel wat de soorten als individu’s 

betreft, voortbrengt, ter wijl de uitgestrekte grasvlakten 

van Zuid-Amerika in het geheel geene Antilopen 

herbergen, en zelfs die van Noord-Amerika tot min 

of meer bergachtige streken beperkt zijn. Vermits 

deze dieren, door hunne talrijkheid, grootte en het nut, 

hetwelk zij door hun voortreffelijk vleesch opleveren, 

aan elkeen dadelijk in het oog vallen, zoo hebben 

reeds de eerste Europesche volkplanters aan de 

verschillende soorten van Antilopen namen gegeven, 

die zij, hetzij van de inboorlingen, maar in de meeste 

gevallen uit hunne eigene taal, en wel van dieren uit 

hun moederland ontleenden, die dikwijls in het geheel 

geene of slechts eene zeer verwijderde overeenkomst 
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vertoonen met de soorten op welke deze namen 

toegepast werden. Dit geschiedde voornamelijk door 

de Nederlandsche volkplanters in Zuid-Afrika. 

De verschillende soorten van Antilopen kunnen 

onder de volgende eroepen verdeeld worden. 

Men noemt GAZELLEN de 

middelmatige grootte zijn, 

soorten die zeer rank 

van gestalte en van 

een kleinen staart en minder of meer liervormige, van 

dwarsringen voorziene horens hebben, die bij de wijfjes 

kleiner en minder stevig zijn dan bij de mannetjes. 

De Gazellen zijn tot Afrika en Zuidwestelijk Azië 

beperkt. — De meest algemeen bekende soort is de 

gewone Gazel, Antilope Dorcas. Zij heeft de grootte 

eener middelmatige Geit, hare horens zijn Svormig 

en slechts weinig lierachtig, zij is rosachtig van kleur, 

de zijden van den romp zijn van eene bruine | 

streep voorzien, de onderdeelen wit, en de staart is 

zwart. Deze Gazel bewoont de opene, zandige streken 

langs den noorder rand van Afrika tot Syrië. Zij 

was ten allen tijde aan de volkeren dezer streken 

bekend: er wordt van haar reeds in den Bijbel onder 

den naam van »Trebi” gewag gemaakt, en hare fraaije 

en zachte oogen geven aan de Arabische dichters 

gelegenheid tot de vergelijking met die van schoone 

vrouwen. Men treft ook in andere min ot meer 

en 

nabij gelegene streken Gazellen aan, die de grootste 

overeenkomst hebben met de gewone Gazel: b. v. 

de gewone Gazel van Arabië met eene groote en 

lange zwarte vlek boven op den snuit; de gewone 

Gazel van Nubië, die veel bleeker is en korter haar 

heeft; de gewone Gazel van Senegambië, »Corinne” 

genoemd, die grooter, steviger en donkerder van 

kleur is; eindelijk de gewone Gazel van Hindoestan, 

» Antilope Bennett” genoemd, waar de donkere streep 

aan de zijden van den romp zeer weinig zigtbaar 

is. — Op de groote vlakten van Perzië en Midden-Azië 

heeft men eveneens eene in grootte en gestalte op 

de gewone Gazel gelijkende soort, dutilope subgutturosa 

genoemd, die echter grijsachtig bruin van kleur is, eene 

geelachtig witte zijstreep heeft en wier strottenhoofd 

sterk uitpuilt. — Men treft in de met struiken 

begroeide valleijen langs de Abyssinische kust eene 

soort, Antilope Soemmeringii, aan, die veel grooter is 

dan de gewone Gazel, en meer liervormig gebogene 

horens heeft. haar de 

zonderlinge eigenschap, dat het, als het ware, bij 

Bovendien vertoont het 

wijze van vlekken, naar verschillende rigtingen gekeerd 

is. De schenkels zijn van achteren wit, en de kop 

is, op de bovenzijde, van eene zwarte, met wit 

omzoomde streep voorzien. 

Antilope Soemmeringi, 

Eene even groote, maar zeer verschillende soort | 

is de zoogenaamde Springbok, Antilope euchore, van 

Zuid-Afrika, die ook »Pronkbok” genoemd wordt. 

De kleuren van den springbok doen in het algemeen 

aan die der gewone Gazel denken; maar hij heeft 

het midden van den stuit wit, hetgeen echter eerst 

bij het springen te voorschijn komt, vermits het, 

in de rust, onder de lange bruine haren, die de | 

zijden dezer deelen bekleeden, verborgen blijft. Deze | 

dieren verhuizen, vooral in drooge jaren, naar de 

meer vruchtbare streken, en verzamelen zich alsdan 

in zoo ongeloofelijke menigte, dat zij het land, uren 

ver, letterlijk bedekken. Zij zijn op deze togten 

dikwijls zoo weinig schuw, dat zij den mensch 

naauwelijks uit den weg gaan, en over alle niet te 

groote beletselen, die zij ontmoeten, zelfs wagens, 

heen springen. Eene nog grootere soort, die het 

damhert evenaart, de Axtilope dama, bewoont de 

met eras bedekte vlakten van Sennaar, Kordofan en 

Nubië, Haar hals en bovenrug zijn bruin, de overige 

deelen en eene vlek aan de voorzijde van den hals 

daarentegen wit. — Zeer veel overeenkomst met deze 



soort heeft de Autilope mhorr, van Marokko: zij is 

intusschen donkerder van kleur, en het bruin strekt 

zich over de zijden van den romp en een gedeelte 

van den kop uit. 

Men heeft ook eene reeks van Gazellen, bij welke 

De 

Tseren, 

de wijfjes geheel van horens ontbloot zijn. 

Azië, de 

Antilope gutturosa of »picticauda”, die in grootte 

een ree evenaart, heeft veerkrachtig, rosachtig grijs 

meesten bewonen Eene dezer, 

haar, hetwelk in den winter langer is dan in den 

zomer, eenen korten, donkeren staart, en geelachtig 

grijze, van dwarsringen voorziene, liervormige horens. 

Het strottenhoofd is sterk uitpuilend. Deze dieren 

houden zich op de groote, boom- en veelal waterlooze 

vlakten van Middel-Azië op. Zij kunnen zeer snel 

loopen, maken groote sprongen, en zijn zeer vreesachtig 

van aard. De gewone Antiloop van Indië, Antilope 

cervicapra, heeft ranke, maar groote, eenigzins 

schroefvormige en van vele ringen voorziene horens. 

De onderdeelen van het ligchaam zijn wit, de 

bovendeelen bruin of, bij zeer oude voorwerpen, 

zelfs zwart. Jonge voorwerpen zijn daarentegen licht 

bruin met eene witte streep aan weêrszijde van het 

lijf. Deze soort wordt een weinig grooter dan een 

ree. Zij bewoont Hindoestan en Bengalen, en is in 

deze landen aan elkeen bekend, te meer daar de 

Oud-Indische Godenleer gewag van haar maakt en 

haar beeld in den Indischen dierenriem dat van den 

Steenbok vervangt. Haar tegenwoordige landnaam 

is »Safin.” Zij leven gezellig, in troepen van vijftig 

tot zestig stuks, die door een ouden bok aangevoerd 

Zij 
Bij het grazen zetten zij voorposten uit, 

worden. voeden zich met gras en saprijke 

kruiden. 

die alles, voornamelijk heesters of elke gedekte plaats 

waar zich de jager verborgen kan houden, zorgvuldig 

bespieden, en bij gevaar oogenblikkelijk aan het loopen 

saan, waarop onmiddellijk de geheele troep de vlugt 

neemt. Zij rennen met zoo buitengewone snelheid, 

dat men haar, noch met den hond, noch te paard 

kan inhalen, en kunnen derhalve ook alleen met 

hulp van den valk of den jagttijger bemeesterd 

worden. De verhalen der jagers omtrent hare 

buitengewone vlugheid, de verte en hoogte der 

sprongen die zij maken, grenzen schier aan het 

ongeloofelijke, en doen denken aan hetgeen men 

hieromtrent van den springbok van Zuid-Afrika 

berigt. In de gevangenschap wordt dit dier zeer tam. 

Men treft het in de meeste Dierentuinen levend aan. 

In Kafferland heeft men eene soort, Aztilope melampus, 

die door hare grootte, slanke en zeer fraaije gestalte 

uitmunt. Zij is grooter en hooger op de pooten 

dan het damhert. Hare horens zijn liervormig, 

maar met een hoekige boet. De hoofdkleur is een 

fraai rosbruin, hetgeen echter door eene zwarte, van 

achteren gesplitste en de schenkels omzoomende 

rugstreep afgebroken wordt. Knie en hakken zijn 

eveneens zwart, maar de buik is wit. Dit fraaije 

dier bewoont boschachtige valleijen. Het is bij de 

inboorlingen onder den naam van Pallah bekend, en 

behoort onder de zeldzame soorten. — Nog zeldzamer 

en zeer merkwaardig door het haar, de horens en 

eene aanzwelling achter elk neusgat, is de 7schiroe, 

Antilope Hodgsonii, Zij wordt op de hooge bergvlakten 

van Tubet aangetroffen, uit welke afgelegene en 

weinig door Europeanen bezochte streken zij moeijelijk 

levend te vervoeren zoude zijn. Het haar is zeer 

fijn, wolachtig, buitengewoon diet staande, op de 

bovendeelen rosachtig, op de onderdeelen wit, op 

den snuit en de pooten zwartachtig; nader beschouwd, 

ontwaart men, dat dit wolachtige haar niets is dan 

het vilthaar, hetgeen, gelijk dit bij de tamme schapen 

en geiten plaats heeft, op kosten van het eigenlijke 

of buitenhaar ontwikkeld is. De horens zijn bijkans 

regt opstaande en zeer lang, maar zwak. De streken om 

mond en neus zijn digt met borstelharen bedekt. De 

Tschiroe leeft gezellig, en wordt somtijds in kudden van 

eenige honderd stuks aangetroffen. — De Saiga, Antilope 

saïga, ìs vooral merkwaardig door de buitengewone 

ontwikkeling der kraakbeenderen vanden neus, waardoor 

het geheele bovengedeelte van den snuit als opgezwollen 

en in de lengte als sterk gewelfd verschijnt. Dit 

dier bereikt de grootte van het damhert. De horens 

zijn niet groot, eenigzins liervormig, grijsachtig 

geel en doorschijnend. De ooren zijn breed en kort. 

Het haar is in den zomer geelachtig bruin, in den 

winter langer en grijsachtig wit. Dit dier wordt van 

Turkestan tot Zuidelijk Rusland en Polen aangetroffen, 

is echter in vele streken van laatstgenoemde landen 

óf geheel uitgeroeid óf door vervolging zeldzaam 

geworden. Het bewoont opene vlakten, en voedt zich 

In het 

najaar zoeken deze dieren, tot zeer groote troepen 

voornamelijk met zoute planten en alsem. 

vereenigd, meer zuidelijk gelegene streken op. Hun 

reuk is uitstekend. Het wijfje werpt telkens één jong. 

Een der grootste vijanden dezer dieren is eene soort 

van groote vlieg, die hare eijeren in hunne huid, 

vooral langs de rugzijde, legt. De maden, die hieruit 

ontstaan, en in de huid blijven leven. doorbooren 

deze letterlijk als een zeef, en dit verschijnsel is zoo 

dat slechts 

huid dezer antilopen aantreft. Ook de wolven rigten 

algemeen, men zeer zelden eene gave 

groote verwoestingen onder deze dieren aan, doordien 

zij, wanneer zij een troep daarvan ontmoeten, daarop 

gezamenlijk jagt maken, en er zooveel mogelijk dooden. 

De inboorlingen stellen eveneens, van hunne zijde, 

in het werk om deze dieren te allerlei muddelen 

bemeesteren. Eene zeer geliefkoosde jagt is die met 

roofvogels, waartoe men echter den land-arend, en 

niet den valk, bezigen moet. Waar het vuurgeweer 

ingevoerd is, gebruikt men dit natuurlijk bij voorkeur, 

om deze dieren magtig te worden. Men jaagt hen 

ook eenvoudig door ze, te paard rijdende, te vervolgen 

tot dat ze van vermoeidheid niet verder kunnen, en 

gemakkelijk gevangen worden. 



IO 

De Saïga. 

In Afrika heeft men eene kleine reeks van Antilopen, | 

die men de KAAMA-ANTILOPEN noemen kan, en aan | 

welke men ook, ofschoon oneigenaardig, den naam | 

van Hert-Antilopen gegeven heeft. Zij vallen vooral | 

zeer in het oog, doordien haar kop zeer langwerpig, | 

en de romp op het kruis veel lager_is dan op de 

schoft, die eenigzins bultvormie uitsteekt. De horens, 

middelmatige 

grootte, maar zeer stevie, liervormig, daarbij als 

bij beide seksen aanwezig, zijn van 

eene S gekromd en, aan de voorzijde, van aroote, 

De staart reikt 

tot aan de hielen en is aan zijn einde van eene kwast 

Men heeft den naam van Hert- ge 

ontleend aan de gewone soort van Zuid- Afrika, in de 

halfkringvormige knobbels voor zien: 

voorzien. 

wetenschap Axtilope caama, door de oud-Hollandsche 

volkplanters zeer oneigenaardig Mier tebeest” genoemd. 

Dit dier bereikt nagenoes de grootte van ons hert. | 

Het is kaneelbruin van kleur, maar het bovengede selte/ 

Het hertebeest 
a. 

thans. 

van de pooten en de snuit zijn zwart. 

bewoont opene vlakten, is echter gelijk 

verscheidene andere groote soorten van Antilopen, 

binnen de grenzen der Kaap-Kolonie nagenoeg of 

geheel uitgeroeid. Het vereenigt geks ter opzoeking 

van streken rijk aan voedsel, dikwijls tot troepen van 

verscheidene honderd stuks. Bij het spoedig loopen 

vallen zij in hetgeen men den galop noemt. Gedurende 

het rondzwerven vereenigt zich de Kaama dikwijls 

met allerlei andere dieren, tot groote gezelschappen. 

Men ziet alsdan, behalve de Kaama’s, vooral spring- en 

zooals ook door elkaär. boschbokken, struisvogels, 

Antilogg Saiga. 

Ò . Kal 

als de 

plaats. 

“blijft. 

Onder al deze soorten speelt intusschen de Kaama, 

voorzietie ste en sluwste, de hoofdrol. De reuk 

gezigt dezer antiloop zijn buitengewoon scherp. 

Loodra het minste gevaar bespeurd wordt, beschi 

zich de haitvoer als dol op de vifiet “en” dit 

voorbeeld wórdt oogenblikkelijk door alle overige 

voorwerpen der « gezamenlijke kudde gevolgd. Wanneer 

deze 

en het 

dieren achterhaald worden, ‚en geen anderen 

uitwer Wieten, keeren zij zich om, en storten zich, gelijk 

een stier, op hunnen vervolger. Zij worden gewoonlijk 

Gedur ende den bronstijd 

an tusschen de mannetjes 

Het wijfje werpt telkens slechts één kalf, 

hetgeen tot 

met geweers schoten gedood. 

hebben er hevige gevecht 

den voleenden bronstijd bij de moeder 

Jong gevangen, worden deze dieren vrij tam, 

intussehen worden de mannetjes opg gevorderden leeftijd 

dikwerf onhandelbaar. Men ziet deze soort nog van 

tijd tot tijd in de ‘Diergaarden, maar zij worden van 

jaar tot jaar moeijelijker te verkri ijgen. — Men heeft 

in van Mossambique eene andere 

soort, Antilope Lichtensteinüï, wier ‘hor ens veel breeder 

de binnenlanden 

zijn en ‘die op de bovendeelen fraai kastanjebruin, op 

de zijden geelbruin is. Dit is tot nog toe de zeldzaamste ht ak. K 
soort der geheele onderafdeeling. Zij zou, levend naar 

' . 

Europa vervoerd, tot eene der grootste sieraden der 

Dierentuinen verstrekken. — Nog eene andere soort van 

Noordwestelijk Afrika, de Antilope bubalis, onderscheidt 

zich van de beide voorgaande, doordien zij geheel 

eenkleurig vaalbruin is, terwijl de horens minder hoekig 

en in het midden meer buitenwaarts gekromd zijn. 
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Het Bastaard-herlebeest. Antilope lunata. 

In de binnenlanden van Zuid-Afrika treft men eene 

vierde soort aan, het zoogenaamde Bastaard-hertebeest, 

Antilope lunata. Zij valt zeer in het oog door hare fraaije, 

purper grijsbruine kleur en eenigzins halvemaansgewijze 

gekromde horens. In Zuid-Afrika heeft men bovendien 

nog twee kleinere, onderling overigens zeer verwante 

soorten. De eene wordt Bonte-bok, Antilope pygarga, 

de andere Bles-bok, Antilope albifrons, genoemd. Deze 

dieren zijn eenigzins grooter dan eene ree, en hunne 

hoofdkleur is een fraai roodbruin, hetgeen intusschen 

op de onderdeelen, op de onderhelft der pooten, op de 

billen en op den bovenkop door wit vervangen wordt. 

De Bles-bok Bonte-bok 

voornamelijk doordien hij bleeker van kleur is, en 

onderscheidt zich van den 

doordien de witte zoogenaamde bles van den kop 

achter de oogen veel smaller uitloopt. Bovendien 

bewoont de Bles-bok meer binnen’s lands en oostelijk 

gelegene streken dan de Bonte-bok. Overigens trekken 

deze dieren, gelijk vele andere Antilopen, in kudden 

uit eene ontelbare menigte voorwerpen zamengesteld, 

in zekere jaargetijden, naar streken, die hun een 

aanbieden, en worden meer voedsel 

alsdan op allerlei wijze door roofdieren en menschen 

overvloedig 

vervoled. — Aan den Bonte-bok en Bles-bok sluit 

zich eenigzins aan de Kob, Antilope Kob of padenota”, 

van Senegambië; maar hij heeft eenen korteren kop, 

langer haar en de hoofdkleur is een vaal lichtbruin, 

hetgeen op den neus in het wit overgaat, terwijl 

de pooten van voren en onderen met bruinzwart 

afgezet zijn. 

den naam van SPIES-ANTILOPEN Men onder 

eene aanmerkelijke reeks van meestendeels kleine 

kan 

soorten vereenigen, die gekenmerkt zijn door hare 

kleine, priemvormige, hetzij regte, hetzij een weinig 

naar voren of achteren gekromde horens, die bij de 

Deze dieren 

bedekte 

wijfjes echter niet zelden ontbreken. 

houden zich in met bosch en heesters 

streken op, leven paarsgewijze, vereenigen zich niet 

in troepen, en voeden zich grootendeels met de 

bladeren of knoppen van heesters. De merkwaardigste 

en meest bekende soorten zijn de volgende. De eene, 

Antilope tragulus, door de in Zuidelijk Afrika wonende 

Hollanders »Steen-bok’’ genoemd, van de grootte 

veel fijner van eener geit, maar 

maaksel, ís roodbruin van kleur en heeft regte horens 

middelmatige 

en eenen zeer kleinen staart. Dit dier wordt in grooten 

getale op het tafelland van Zuid-Afrika aangetroffen en 

voedt zich met de in deze drooge streken menigvuldig 

groeijende kruiden, — In diezelfde streken heeft men 

eene andere soort, dAxtilope melanotis, door de 

Kaapsche Hollanders »Grijs-bok’” genoemd. Zij stemt 

met de voorgaande overeen in grootte en den vorm 

der horens, maar hare ooren zijn zwart, en men 

ontwaart, tusschen de roodbruine, talrijke lichterijze 

haren. — Bij den Bleek-bok, Antilope scoparia, eveneens 

Zuid-Afrika, vlak 

oogen, de zoogenaamde knieën zijn van eene haarkwast 

van staan de horens boven de 

voorzien, en het geheele dier is bruinachtig ros. — 

Bij sommige soorten staan de kleine spiesachtige 

horens zeer diet bij elkaàr, en tusschen en achter 

14 
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deze ontwaart men een grooten kwastachtigen bundel 

haren. De meest bekende van deze soorten is de 

Duiker-bok, Antilope mergens, voo genaamd, omdat hij, 

wanneer hij eenigen tijd door den jager vervolgd 

wordt, dezen tracht te verschalken, door plotseling 

achter eenen struik als het ware te duiken en zich 

zoo te verschuilen. De Duiker-bok is vaalbruin van 

kleur en zeer gemeen in Zuid-Afrika. — De kleinste 

van alle bekende 

Antilope pygmaea. Zij bereikt hoogstens anderhalven 

voet lenete, heeft zeer kleine, doornachtige horens 

Dit diertje bewoont 

Antilopen is de Dwerg-Antiloop, 

en is bruinachtig van kleur. 

de Goudkust, van waar er‚ gedurende den tijd van 

den slavenhandel, dikwijls voorwerpen naar ons land 

gebragt werden, waarschijnlijk echter allen op flesschen 

in spiritus bewaard. De horentjes werden gebruikt 

tot pijpenruimers, en de jonge voorwerpen, opgezet 

de 

Deze kleine meesterstukken 

en onder stolpen bewaard, als sieraad voor 

pronkkamers gebezigd. 

van de kunst van opzetten treft men nog bij enkele 

familiën aan. Het hedendaagsche werk van dezen 

aard overtreffen zij doorgaans en werden door eenen 

kunstenaar in dit vak, Carbentus genoemd, in de tweede 

helft der vorige eeuw te ’s Hage wonende en uit de 

geschriften van Levaillant bekend, vervaardigd. Ten 

bewijze hoe hoog men toen deze sieraden en zoodanig 

werk schatte, diene, dat de gewone prijs van elk stolpje, 

een paar jongen van deze soort of van het kleine 

muskusdier bevattende, honderd gulden was. Dit 

Antiloopje heeft overigens aanleiding gegeven tot allerlei 

verwarringen, vermits men het, dan eens bij de 

muskusdiertjes plaatste, en dan weder verwisselde met 

de volgende soort. — Deze, het Blaauw-bokje, Antilope 

coerulea, ten onregte ook »pygmaea’’ genoemd, wordt 

in Zuid-Afrika aangetroffen en is aldaar de kleinste 

soort. Haar ligchaam bereikt ongeveer twee voet 

lengte, en zij is leikleurig met rosachtige pooten. — 

Eene even kleine, slanke en fraaije soort, drtilope 

Hemprichiana, is, behalve op ‘de rosse pooten, grijs 

en geelachtig gespikkeld. Zij bewoont de met bosch 

of heesters bedekte valleijen der kuststreken van 

Abyssinië tot 7000 voet hooete boven het zeevlak, 

en weet zich zoo te verschuilen, dat er veel oefening 

toe behoort, haar op te zoeken en te dooden. Men 

treft haar steeds bij paren, of wanneer liet jong er 

bij komt, bij drieën aan. — Tot de groep der 

Spies-Antilopen behoort ook de Zschikara, Antilope 

guadricornis, die van alle bekende, in den wilden 

staat levende, herkaauwende dieren daardoor afwijkt, 

dat hare kleine, priemvormige horens door een 

paar andere, nog kleinere voorafgegaan worden, met 

andere woorden, dat zij twee paar horens heeft. De 

Tschikara wordt in de met heesters of bosch bedekte 

streken van Hindostan en Bengalen aangetroffen, 

en is op sommige plaatsen vrij menigvuldig. Niet 

te min behoort dit diertje in de verzamelingen 

onder de zeldzaamheden. In Zuid-Afrika en Abyssinië 

heeft men den zoogenaamden Ktpspringer, Antilope 

oreolragus, eene soort, die in grootte en levenswijze 

aan onze gems doet denken, maar kleine, spiesachtige 

horens, en zeer bros en grof haar heeft. Hare 

hoeven zijn stomp en van onderen als afgeknot. 

Het haar is geelachtig met zwarte ringen. Zij houdt 

zich aan de met heesters bedekte, steile hellingen 

van het gebergte op, en klimt en springt met 

onbegrijpelijke behendigheid van het eene rotsblok op 

het andere. — De grootste soort der Spies-Antilopen 

is Antilope capreolus, door de Hollanders, Zuid-Afrika 

bewonende, »Ree-bok” genoemd. Zij is kennelijk aan 

haar kroes, wolachtig, rosgraauw haar, en hare een 

weinig naar voren gebogen horens, die regt boven 

de oogen geplaatst zijn. Dit dier bereikt de grootte 

van onze ree, is echter hooger op de pooten en veel 

slanker van gestalte. 

Men den RIET-ANTILOPEN aan 

eenige groote of tamelijk groote soorten van Afrika 

kan naam van 

geven, omdat zij zich bij voorkeur in de nabijheid 

van het water en in het riet ophouden. Zij hebben 

ruig haar, en halvemaansgewijze naar voren gebogene 

horens, die echter bij de wijfjes ontbreken. Eene 

der grootste soorten is de zoogenaamde Water-bok, 

Antilope hipsiprymna, een dier van de grootte van 

het edelhert, rosachtig grijs van haar, en met eenen 

grooten witten kring op de billen. De water-bok 

wordt in de binnenlanden van Zuid-Oostelijk Afrika, 

aan de oevers van rivieren en meeren aangetroffen. — 

Im Abyssinië en Senegambië heeft men den Sing-sing, 

Antilope defassa, die aldaar den Water-bok vervangt, 

de grootste overeenkomst daarmede heeft, maar zich 

daarvan onderscheidt door het geheel ontbreken van 

den witten kring aan de billen. — De Ziet-bok, Antilope 

eleotlragus, of parundinacea” is niet grooter dan het 

damhert, en grijsachtig ros van kleur. Hij wordt in 

Zuid-Oostelijk Afrika aangetroffen, houdt zich aan 

de oevers van moerassen, rivieren en op met riet 

of rietgras bedekte vlakten op, voedt zich 

waterplanten, brengt echter ook groote schade toe 

met 

aan het bouwland, doordien hij het jonge graangewas 

opeet, wordt derhalve door de Kaffers en 

andere bewoners dezer streken ijverig vervolgd. In 

Senegambië den Riet-bok 

vervangen door eene soort, Antilope redunca genoemd. 

en 

wordt de plaats van 

Zij is roodachtig bruin van kleur, en hare horens 

zijn sterker gekromd dan die van den Riet-bok. — 

Met deze soort van West-Afrika is wederom de Bokor. 

Antilope bohor, van Abyssinië, naauw vermaagschapt. 

Men kan onder den naam van STEENBOK-ANTILOPEN 

twee soorten zamenvatten. omdat hare horens veel 

overeenkomst hebben met die der Steenbokken. 

Deze Antilopen bereiken nagenoeg de grootte van 

ons hert en zijn, behalve door hare horens, zeer 

kennelijk doordien haar hals, langs zijne bovenlijn, 

van verlengde, regtopstaande en eene soort van 

manen vormende haren voorzien is. Zij worden in 
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Zuidelijk en Westelijk Afrika aangetroffen en voeden 

zich met gras. De eene van deze soorten is de 

Blaauw-bok:, Antilope leucophaea, of »pequina”, miet te 

verwisselen met het Blaauw-bokje. Het haar dezer 

soort is rosachtig geelgrijs, hetgeen op de manen 

in het witachtige overgaat. Daar echter de huid 

zwartachtig is, en deze kleur, bij levende voorwerpen 

door de niet zeer digt staande haren heendringt, 

zoo schijnt het dier blaauwachtig van tint te zijn; 

van daar de naam van Blaauw-bok, aan dit dier 

door de onde Hollandsche volkplanters aan de Kaap 

de Goede Hoop gegeven. De horens van het wijfje 

zijn steeds zwakker dan die van het mannetje. Deze 

soort wordt niet alleen in Zuid-Afrika, maar ook in 

Senegambië aangetroffen. — De andere soort is de 

zwarte Anliloop, Antilope nigra. Zij heeft zeer veel 

overeenkomst met den Blaauw-bok, maar hare horens 

De Oryr. 

In Abyssinië wordt zij vertegenwoordigd door de 

Beisa, Antilope beisa, die slechts door eenige wijzigingen 

in de kleurverdeeling van den Oryx te verschillen 

schijnt, vooral door de aanwezigheid van een 

zwarten band om de voorpooten, eene zwarte streep 

op den rug en eene andere aan elke zijde van den buik. 

Eene nagenoeg even groote soort, Autilope leucorys, 

wijkt onder anderen van de voorgaanden af doordien 

hare horens flaauw naar achteren gekromd zijn, en 

het dier in het algemeen eene witachtige tint heeft, 

die op den hals in het bleek rosse overgaat. 

zijn steviger en de hoofdkleur van het mannetje is 

zwart, van het wijfje bruin. De binnenlanden van 

Zuid-Afrika strekken haar tot woonplaats. 

De ORYX-ANTILOPEN zijn groote Afrikaansche 

soorten, met zeer lange, ofschoon naar evenredigheid 

zwakke, regte of een weinig naar achteren gekromde. 

aan hun grondgedeelte van ringen voorziene, en bij 

beide seksen aan wezige horens. Zij hebben korte haren. 

maar eene groote kwast aan den staart. De gewone 

Orye, Antilope oryv, die door de Hollanders van de 

Kaap de Goede Hoop »Gems-bok” genoemd wordt. 

heeft de horens regt en somtijds van nagenoeg drie 

voet lengte. Im grootte nadert zij ons hert. Zij 

is grijsachtig isabelkleurig; maar de staart, eene 

groote vlek boven aan de pooten en drie strepen 

op den kop zijn zwart. 

Antilope oryr. 

De Bosch-Antilopen hebben de horens, die intusschen 

bij de wijfjes ontbreken, minder of meer duidelijk 

schroefvormig gedraaid, maar zonder ringen, terwijl 

daarentegen hun voorkant ofschoon 

kiel 

gestreept of gevlekt. Zij worden in Afrika aangetroffen. 

van eenen, 

flaauwen. voorzien is. Haar romp is met wit 

en houden zich in bosschen op. Tot deze onderafdeeling 

behoort de Koedoe, strepsiceros, die in 

Zuid-, Oost- en West-Afrika aangetroffen wordt. Zij 

heeft 

schroefzangen. 

Antilope 

zeer groote horens, en deze vertoonen twee 

Hare kleur is een grijsachtig ros, 
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hetgeen echter, op den romp, door witte dwarsstrepen 

afgebroken wordt. Dit dier overtreft in grootte 

ons hert, maar, gelijk bij deze soort, is het wijfje 

aanmerkelijk kleiner en zwakker. 

Ee AN SN EIN 
NES E EN 

be 5 AN 4 

De Koedoe. 

In Kafferland heeft men eene andere groote soort, 

Antilope euryceros, of »Angassùu’”’, wier horens echter 

slechts éénen schroefgang vormen. Zij heeft bovendien 

veel donkerder kleuren, eene witte overlangsche 

rugstreep, en is fraaijer geteekend. Eene kleinere 

soort, die niet veel zwaarder wordt dan eene groote 

ree, is de Bosch-bok, Antilope sylvatica. Zij is rosbruin, 

met witte vlekken aan de dijën. In Senegambië 

en aan de Kust van Guinea wordt zij vertegenwoordigd 

door eene zeer verwante soort, Ax/ilope scripta, bij 

welke echter den romp van verscheidene witte, dwarse 

Zij heeft de 

gewoonte, hare lange rugharen op te rieten als de 

en overlangsche strepen voorzien is. 

hyena's te doen plegen. In Abyssinië leeft een 

dier, »Deecula’’ genoemd, hetwelk slechts weinig van 

laatstgenoemde soort schijnt te verschillen. 

Nagenoeg geheel op zich zelf staande is de Addar 

of »Mendes”, Axtilope nasimaculata. Zij heeft nagenoeg 

de grootte van eenen ezel, is plomp van gestalte, 

heeft zeer stevige pooten en breede hoeven, en draagt 

den kop meestal, gelijk de runderen, regt vooruit. 

Zij heeft groote, bij beide seksen aanwezige horens, 

die van ringen voorzien zijn, en eene lierachtig 

De Addax 

wit, maar deze tint gaat op den hals en kop in 

schroefvormige gedaante vertoonen. Is 

Zi 

N 

In: 

Antilope strepsiceros. 

bruinachtig over. Zij wordt in de zand woestijnen 

van Nubië en aanliggende landen aangetroffen. 

Bij de Os-Antilopen zijn de horens regt, slechts 

weinig gedraaid, en bij de wijfjes zwakker dan bij 

de mannetjes. Zij doen overigens, door hare gestalte, 

aan de ossen denken, en haar hals is ook, gelijk 

bij deze, van eene kwabbe voorzien. De grootste 

dezer en in het algemeen de grootste en zwaarste 

van alle Antilopen is de Oreas, Antilope Oreas, door 

de Hollanders van Zuid-Afrika »Eland” genoemd. Zij 

evenaart in grootte eenen zwaren os, en is grijsachtig 

isabelkleurig. De bekende Engelsche reiziger Livingston 

heeft reeds in 1850 de volgende opmerkingen omtrent 

dit dier gemaakt. Het is een volkomen bewezen 

feit, dat het Eland, gelijk de Gems-bok, de Duiker-bok, 

Steen-bok en andere Antilopen van Zuid-Afrika, 

kunnen leven. 

Het Eland wordt bovenmatig vet gedurende het 

gedurende maanden zonder water 

droogste jaargetijde, te weten in den winter, wanneer 

gras en kruiden verwelkt en zelfs zoo droog geworden 

zijn, dat zij met de hand tot stof kunnen worden 

gewreven. Desniettegenstaande bevat de maag van al 

deze dieren, wanneer zij geopend wordt, eene 

aaumerkelijke hoeveelheid vocht. Gedurende onzen 

togt door de woestijn, leverde ons dit dier toereikend 
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voedsel, en daar het zoo groot is als een os en zijn 

vleesch het rundvleesch overtreft, zoo mag men zich 

met regt verwonderen, dat dit dier noeg niet in 

Engeland ingevoerd is. Wij voegen hier bij, dat de 

proeven, in dit opzigt genomen, tot geene gunstige 

uitkomst geleid hebben, vermits dit dier veel meer 

voedsel noodig heeft dan ons rund, aan besmettelijke 

ziekten onderhevig, en in vele opzigten onhandelbaar 

is. Im Senegambië wordt de plaats dezer soort 

vervangen door een daarmede naauw vermaagschapt 

Dit onderscheidt 

De 

hoofdkleur van het mannetje is een bleek roodachtig 

dier, Axtilope Derbiana genoemd. 

zich voornamelijk door veel fraaijere kleuren. 

bruin; de hals is zwartachtig; het heeft eene zwarte 

streep langs den rug, en ongeveer vijftien witte 

dwarsstrepen aan de zijden van den romp. Het 

wijfje is donkerbruin van kleur. — Men heeft op 

Celebes een dier, den Azoa, Antilope depressicornss, 

genoemd, hetwelk zich eenigzins aan de beide 

voornoemde soorten aansluit, maar lager op de pooten 

is dan alle overige Antilopen, en derhalve, als het 

ware, den overgang maakt tot de runderen, tot 

welke het zelfs door den Engelschen natuurkundise 

J. E. Gray gebragt werd. Het heeft de grootte 

van een zwaren bok, het oude mannetje is zwart 

van kleur, de wijfjes en jongen zijn min of meer 

donkerbruin. 

Men kan den naam van BUFFEL-ANTILOPEN aan 

twee soorten geven, wier horens aan die der 

Afrikaansche buffels doen denken, dat is te zeggen, 

zwaar, breed,aan hun grondgedeelte halvemaansgewijze 

gekromd, naar buiten en beneden en vervolgens naar 

voren en boven gekromd zijn. Deze dieren overtreffen 

in grootte eenen ezel; hun kop is tamelijk langwerpig, 

maar de snuit daarentegen breed, gelijk bij de 

runderen; de staart is van eene lange kwast, en de 

hals van boven van eene soort van manen voorzien, 

die door regtopstaande haren gevormd worden. Deze 

dieren worden in Zuid-Afrika aangetroffen. Zij zijn 

wild van aard, slaan met de pooten achteruit als de 

paarden, en stooten met de horens als de runderen. 

De meest bekende soort is de Groe, Antilope gan. 

Zij is eentoonig bruin van kleur. Men heeft in den 

Gnoe den »Catoblepon” der oude schrijvers meenen 

terug te vinden; maar laatstgenoemd dier is blijkbaar 

de Aethiopische Buffel, »Bos brachyceros” genoemd. 

De Gnoe, de volkplanters in 

Zuid-Afrika ook »Wilde-beest” genoemd, is, gelijk 

door Hollandsche 

de meeste groote dieren dezer streken, binnen de 

grenzen der Kolonie van de Kaap geheel of nagenoeg 

geheel uitgeroeid. Daarentegen komt hij in Kafferland 

en in het algemeen in het Noord-Oosten der Kolonie 

nog in groote menigte voor. Gelijk vele andere 

Antilopen, begeeft hij zich, gezellig, naar die streken, 

waar hij een overvloedig voedsel vindt. Men zeet. 

dat de Gnoe's bij aannadering van jagers. in plaats 

van zich op eene regtstreeksche vlugt te begeven, 

om deze, als het ware, op allerlei wijze, heendraaijen 

en zoodoende buiten schot blijven en den jager 

vermoeijen. In de Oostelijke streken der binnenlanden 

van Zuid-Afrika, heeft 

Antilope gorgon of »taurina,” en door de Hollanders 

dezer streken »Bastaard-Wilde-beest” genoemd. Zij is 

kennelijk aan haren, gelijk bij de schapen, gewelfden 

men eene andere soort, 

snuit en doordien haar romp van donkere, ofschoon 

smalle dwarse strepen voorzien is. 

De Gnoe. Antilope gau. 
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Op het vasteland van Oost-Indië heeft men eene 

soort, Nielgau, Antilope picta, genoemd, die in allerlei 

opzigten van de overigen afwijkende, als het ware, 

geheel op zich zelve staat. Dit dier valt voornamelijk 

in de oogen door eene groote haarkwast, die van 

achter de keel afhangt. De horens, die bij het 

wijfje steeds ontbreken, zijn klein, regt of zelfs een 

weinig naar voren gekromd. De wijfjes en jonge 

mannetjes zijn bruin, de oude mannetjes bruinzwart 

van kleur, maar de enkels zijn bij beide seksen en 

in elken leeftijd met twee witte ringen versierd. 

De Nielgau bereikt nagenoeg de grootte van ons 

wild hert, maar zijn ligchaam helt naar achteren 

sterk af. Hij 

Alexander den Groote aan de oude Grieken bekend, 

werd reeds door de togten van 

en door hen »Hippelaphus” hetgeen 

„Paardehert” beteekent, maar deze naam werd zeer 

ten onregte door de nieuwe schrijvers op het groote, 

wilde hert van Oost-Indië toegepast. 

Men heeft eenige soorten van Antilopen, die in 

genoemd, 

hare gestalte en grootte veel overeenkomst met de 

geiten hebben en derhalve ook Geit-Antilopen genoemd 

De Japansche Antiloop. 

De 

Mazama, Antilope Americana, bekend. Zij heeft zeer 

soort van Amerika is onder de namen van 

lang, wit haar, en verkrijgt hierdoor volmaakt het 

uiterlijk van onze tamme witte geiten, van welke 

men haar echter door hare rolvormige horens zonder 

kanten dadelijk onderscheiden kan. 

De lange reeks der Antilopen wordt besloten door 

de GEMZEN. Men vat onder dezen naam twee soorten 

zamen, thuis behoorende in Europa en Westelijk 

Noord-Amerika, en gekenmerkt door stur haar, 

kleine, bij beide seksen aanwezige, loodregt oprijzende, 

maar vervolgens naar achteren gekromde horens, 

eenen korten staart en stompe hoeven. Deze dieren 

evenaren in grootte onze tamme geit. Zij houden 

zich in het gebergte op, en springen met buitengemeene 

worden. Zij hebben kleine, een weinig naar achteren 

gekromde en van ringen voorziene horens, eenen 

korten staart, en stug, tamelijk of zeer lang haar. 

Men treft deze aan op de gebereten 

van Middel- en Oostelijk Azië, terwijl ook eene 

soort het Westelijk Noord-Amerika bewoont. De 

grootste soort van Geit-Antilopen is de har, Antilope 

bubalina. Zij bewoont Nepaul, bereikt nagenoeg de 

grootte van het Damhert, is bruin van kleur met 

dieren 

rosse pooten, en heeft eene zwarte streep langs den 

rug. Op voornoemd gebergte heeft men eene kleinere 

soort, den Goral, Axtilope goral. Verschillend van 

beiden is de Antilope Sumatrana, die op het eiland 

Sumatra aangetroffen en aldaar »Kambiag-hoetan’’ 

genoemd wordt, hetgeen Boschgeit beteekent. Zij 

is zeer kennelijk door hare zwarte kleur, die echter 

op de keel en manen door wit vervangen wordt. 

Zij bereikt de grootte van eenen zwaren bok, is 

echter ranker van gestalte. De Japansche Antiloop, 

Antilope crispa of »Japonica’’, is kleiner en heeft kroes, 

wolachtig grijsbruin haar. 

Antilope erispa. 

De 

soort van ons werelddeel is de gewone Gems, Antilope 

behendigheid en snelheid van rots tot rots. 

rupicapra. Zij is zeer kennelijk aan hare horens, 

wier bovengedeelte halvemaanvormig naar achteren, 

gelijk een vischhoek, gebogen is. Zij is in den 

zomer bruinachtig, in den winter zwartachtig met 

eenen witten kop. Men treft haar op de hooge 

gebergten van het grootste gedeelte van Zuidelijk 

Europa aan. Imtusschen zijn de voorwerpen in het 

Pyreneesche gebergte levende, en aldaar »Isard” 

genoemd, kleiner en fraaijer van kleur, dan die van 

de Alpen. De Gems houdt zich veelal in de nabijheid 

der sneeuw- en ijsvelden op, en leidt gewoonlijk een 

gezellig leven. In den winter daalt zij echter in de 

af. lager gelegene bosschen Zij slaapt op rotsen 





MHAd-NILHAH JHLOOAUD LAH 

07 
m WM ij 
EN Ô 

Al 



« 

& 

ed 
en gaat vooral ’s morgens en ’s avonds op de hellingen 

Het is algemeen bekend, dat de 

jaet op deze dieren, hetzij door hunne schuwheid, 

der bergen grazen. 

hetzij wegens den aard van hun verblijf, met groote 

gaat. … De 

Vork-Gems, Antilope furcifera, wijkt van alle overige 

moeijelijkheden en gevaren vergezeld 

soorten van Antilopen en hoornvee in het algemeen 

daardoor af, dat hare horens aan de voorzijde van 

WO BE 
zé 

eenen dikken, 

Dit overtreft de gewone 

grootte, en 

ofschoon korten, zijtak voorzien zijn. 

dier gems een weinig in 

is bruin van kleur. de 

gebergten van Westelijk Noord-Amerika, daalt echter, 

Het bewoont 

ter wille van voedsel, dikwijls in de groote grasvlakten, 

aldaar »prairies” genoemd, af. Men ‘treft het alsdan 

aan tot groote troepen vereenigd. 

EREN. 

Pd 

» 
DE EAR ARD 

Ed 
GRESRVaUrS 

En 

Men vat onder dezen naam de geslachten der 

herten en _muskusdieren zamen, en telt er ook bij 

de Giraf, die een geslacht op zich zelf vormt. Deze 

dieren hebben, in hun maaksel en‚ met uitzondering 

van den geheel eigenaardigen vorm der Giraf, ook 

ten opzigte van hunne uiterlijke gestalte, zeer veel 

overeenkomst met het hoornvee, van ’t welk zij 

intusschen ten eenenmale afwijken door het geheel 

verschillend maaksel van hunne horens. Wanneer 

deze ontbreken, is het derhalve in enkele gevallen 

d pereetielijk, dieren van beide familiën, b.v. de wijfjes 

van sommige kleine hert- en antilopen-soorten bij 

den eersten oogopslag te onderscheiden: intusschen 

zijn de herten gekenmerkt door de haarkwast, welke 

men bij ben gewoonlijk beneden de hak ontwaart 

en die bij de antilopen ontbreekt. De horens der 

hertdieren zijn oogenblikkelijk te herkennen, doordien 

zij, geheel van eene schedeachtige hoornbekleeding 

ontbloot, gevormd zijn uit eene een vormige beenachtige 

Deze horens vertoonen zich als een paar, 

veelal van zijtakken voorziene stangen ; 

massa. 

zij worden 

jaarlijks vernieuwd en, in tegenoverstelling van de 

blijvende kokerhorens van het eigenlijke hoornvee, 

geweijen genoemd. 

Men heeft bij sommige soorten dezer familie 

hoektanden, 

ondergeschikt, dat het op zijn hoogst bij onderscheiding 

der 

maar dit kenmerk is zoo geheel en al 

soorten in aanmerking kan komen. 

De hert-dieren zijn, met uitzondering van 

Nieuw-Guinea, Australië en Polynesië, over alle 

werelddeelen verspreid. 

Zij vormen drie geslachten, te weten, die der 

herten, der muskusdieren en der Giraften. 

DE HERTEN. CERVUS. 

De herten zijn de eenigen van alle hertdieren, die 

geweijen vertoonen, Intusschen zijn deze geweijen slechts 

bij de mannetjes aanwezig, met uitzondering echter 

van het rendier, wiens wijfje een gewei heeft, gelijk 

het mannetje. De geweijen worden gevormd op de 

zoogenaamde rozenstokken, dat is te zeggen op twee 

van eenen korreligen de rozenstok 

genoemd, voorziene, achter en boven het oog staande 

uitsteeksels van de voorhoofdbeenderen. 

rolronde, rand, 

redurende 

hunne ontwikkeling zijn deze geweijen met eene door 

bedekte huid bekleed, door wier 

talrijke bloedvaten hun groei te weeg gebragt wordt, 

wolachtig haar 

welke huid echter afsterft, zoodra de geweijen hunne 

bepaalde grootte bereikt hebben. Deze 

zich in het eerste jaar gewoonlijk in de gedaante 

vertoonen 

van eenvoudige spitsen; maar bij elke vernieuwing 

der geweijen heeft er eene ontwikkeling in lengte 

en omvang plaats, het getal der 

veelal aanmerkelijk, en vermeerdert jaarlijks; ofschoon 

behalve de punt, aan elk der 

geweijen slechts twee takken aanwezig zijn en men 

zijtakken wordt 

bij andere soorten, 

zelfs eenige kleine soorten heeft, wier geweijen steeds 

de gedaante eener eenvoudige spits behouden. Men 

geeft den, naam van oogtakken aan het cerste paar 

takken, ‘die aan de voorzijde digt bij den rozenstok 

te voorschijn komen, en den naam van kroon aan 

de takken, die zich somtijds straalvormig aan het 

terwijl de tak, die einde der 

en de Mo ventakkén 

geweijen uitbreiden, 

bij wijlen tusschen den oogtak 

aanwezig is, middeltak genoemd wordt. 

De grootte der 

de soorten: sommigen evenaren in grootte een paard, 

: , A herten is zeer verschillend volgens 

terwijl anderen naauwelijks die eener jonge geit 

bereiken. Hunne pooten zijn tamelijk lang en veelal 

rank; hun staart is kort, het ligchaam zijdelings 

zamengedrukt, en velen dragen den hals opgerigt. Bij 

sommigen zijn hoektanden in de bovenkaak aanwezig: 

Men kent meer dan twintig soorten van herten. 

Zij bewonen Amerika, Europa, Barbari ijë « en Azië tot 

Japan, de Philippijnsche eilanden en den Andischen 

Archipel, oostelijk tot Halmahera en Timor. 

Men kan de verschillende soorten van herten in 

een negental groepen verdeelen, van welke sommigen 

echter slechts eene soort bevatten. 

Het Rendier, Cervus tarandus, behoort onder de 

soorten die eene groep op zich zelve vormen. Dit 
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dier wijkt ten eenenmale van alle overige herten | 

af, doordien beide seksen van geweijen voorzien zijn. 

Het is bovendien gekenmerkt door de grootte en 

gestalte dezer geweijen, evenzeer als door zijne tot 

tussehen de hoeven met haren bedekte pooten. De 

geweijen van het rendier hebben eenen zeer grooten 

omvang; zij zijn glad, in verscheidene grootere en 

kleinere takken gesplitst, min of meer zamengedrukt, 

en bij oude voorwerpen aan het bovengedeelte en 

aan de zeer groote, dikwijls van zijtakken voorziene 

oostakken, veelal zeer breed en afgeplat. De haren 

san het rendier zijn zeer grof, digt geplaatst en 

onder den hals zeer lang: zij zetten zich tusschen 

de hoeven voort en komen derhalve op de onderzijde 

der pooten te voorschijn; ook de neus is geheel 

met fijne haartjes bedekt. Het rendier heeft omstreeks 

de grootte van eenen ezel en is ook niet hooger op 

de pooten dan Oude voorwerpen wegen 

ongeveer 200 pond. Het draagt den hals veelal 

horizontaal. Het haar is in den zomer bruinachtig, 

in den winter witachtig. Het verblijf van het rendier 

schijnt beperkt te zijn tot de landen binnen of nabij 

den Het komt aldaar, 

zoowel in de Oude als in de Nieuwe Wereld voor. 

In Europa is het beperkt tot de Noordelijke deelen 

van Scandinavië, Finland en Rusland. Het werd | 

oorspronkelijk ook in IJsland aangetroffen, in de 

twaalfde eeuw van onze tijdrekening aldaar echter 

deze. 

noord-poolkring gelegen. 

uitgeroeid, en eerst in het begin der vorige eeuw 

op nieuw weder ingevoerd. Het schijnt, dat reeds 

Julius Caesar eenige kennis van dit dier gehad heeft; 

de dat het 

voor-historische tijden, in Duitschland of zelfs op de 

maar verhalen, destijds, gelijk in 

Pyreneën geleefd heeft, zijn niet bewezen. Levende 

rendieren werden het eerst in het begin der zestiende 

eeuw naar. Middel-Europa gebragt. Elkeen, die een 

dezer dieren levend waarneemt, wordt getroffen door 

het eigenaardige verschijnsel, dat men, wanneer zij 

stappen, bij elken stap, een geluid verneemt, gelijkende, 

het op dat, hetgeen 

voortgebragt wordt bij het kunstmatig knakken der 

ofschoon veel sterker is, 

geledingen van onze vingers: het moet derhalve als een 

natuurlijk knakken der geledingen beschouwd worden. 

Wanneer deze dieren snel willen loopen, draven zij met 

groote stappen. Hun voedsel bestaat uit de knoppen 

van boomen en heesters, even als uit mos, voornamelijk 

het zoogenaamde IJslandsche mos, hetgeen om deze | 

wordt. 

Wanneer het voedsel op hunne gewone woonplaatsen 

reden veelal ook Rendier-mos genoemd 

ontbreekt, vereenigen zij zich tot, somtijds zeer groote, 

troepen, en verhuizen gezellig naar meer vruchtbare 

streken. Het wijfje draagt veertig weken en brenet | 

telkens slechts één jone ter wereld, welks verdere 

ontwikkeling 
te) 

horens reeds acht dagen na de geboorte te voorschijn 

vrij spoedig plaats heeft, vermits de 

komen, en het reeds na verloop van twee jaren 

In volwassen is. Amerika werd het rendier niet | 

getemd; het is daarentegen het nuttigste huisdier voor 

de bewoners der koude streken van de Oude Wereld. 

Het vervangt aldaar, vooral in Lapland, de plaats 

van alle overige eetbare huisdieren, en maakt den 

voornaamsten rijkdom der inwoners uit. De rijksten 

onder deze bezitten somtijds kudden van 500 tot 1000 

stuks. Intusschen wordt de waarde van een rendier in 

dit land ver beneden die onzer huisdieren geschat, en 

maakt men uit de melk dezer dieren wel kaas, maar 

geen boter. Voor de slede of den wagen gespannen, 

gebruikt men deze dieren steeds enkel, en deze 

voertuigen mogen ook niet meer bevatten dan een 

persoon en omstreeks tien pond vracht. Op deze 

wijze kan men intusschen dagelijks 12 tot 15 uren 

afleggen. Overigens maakt zich de Laplander elk deel 

dezer dieren ten nutte, en zij strekken hem derhalve 

tot vervulling van nagenoeg al zijne levensbehoeften. 

Gelijk het rendier staat ook de Bland, Cervus alces, 

onder de herten, als het ware, op zich zelven. De 

eland is de grootste van alle hertsoorten. Het 

mannetje bereikt tegen negen voet lengte, en zijn 

gewigt bedraagt ruim 600 pond, waarvan echter 30 

tot 40 pond op rekening der geweijen komen. De 

wijfjes zijn eenigzins kleiner dan de mannetjes, en 

niet zoo zwaar, te meer daar zij van geweijen 

ontbloot zijn. De eland is zeer hoog op de pooten. 

Zijn neus is geheel met haren bedekt, de snuit 

gewelfd, de neusgaten zijn zeer ruim, de hoeven van 

onderen zeer breed, de haren stug, en op den 

hals en de schouders kort. De geweijen vormen, 

elk, een groot, handvormig, van een kleiner of 

grooter getal takken voorzien, en uit eenen tamelijk 

korten steel te voorschijn tredend vlak. De haren 

zijn in den zomer bruin, in den winter echter min 

of meer in het grijsachtige trekkend. De eland bewoont 

de gematigde streken van Europa en Noord-Amerika 

tot aan den poolkring toe, is echter op vele plaatsen 

geheel uitgeroeid. Im Europa wordt hij slechts nog 

van Oost-Pruissen tot Finland en in eenige streken 

van Scandinavië aangetroffen, en zou ook aldaar 

sedert lang geheel uitgeroeid zijn, indien dit niet 

door strenge, beschermende wetten verhinderd werd. 

Ook in Noord-Amerika zijn zij in de meeste bewoonde 

plaatsen uitgeroeid, en in de overige streken van dit 

werelddeel zeer verminderd. Zij worden, zonderlinger 

wijze, door de Anglo-Amerikanen » Mose deer” genoemd, 

terwijl dit volk den naam van »Elk” aan het groote 

Noord-Amerikaansche Hert geeft. Imtusschen schijnt 

de eland van Noord-Amerika min of meer standvastig 

van den onzen te verschillen. De eland houdt zich 

gaarne in de nabijheid van het water en, het liefst, 

in moerassige bosschen op. Zijn voedsel bestaat 

voornamelijk in de bladeren en schors van boomen. 

im den tammen staat, zeer ten minste 

bekende en in sommige opzigten eveneens op zich 

Eene, 

zelve staande soort, is het Damhert, Cervus dama. 

Het is zeer gekenmerkt door zijne geweijen, die, 
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gelijk bij het gewone hert, behalve de oogtakken, 

van middeltakken voorzien zijn, maar buitendien 

van boven in eene groote, handvormige, in zes, zeven 

of meer takken gesplitste vlakte uitloopen. Het 

Damhert is grooter dan de ree, vermits het eene 

lengte van ongeveer vier voet en drie voet hoogte 

bereikt. De oude bok heeft een gewigt van omstreeks 

200 pond. Het damhert is 

in den zomer ros, met witte, ronde vlekken op den 

romp. De staart zwart en de met 

zwart omzoomde billen zijn van achteren wit. Het 

damhert werd oorspronkelijk in Barbarijë, Zuidelijk 

Spanje, Sardinië, Italië, Griekenland, en Klein-Azië 

m den winter bruin. 

is van boven 

aangetroffen. Intusschen is het in de meeste dezer 

streken geheel of nagenoeg geheel uitgeroeid, of komt 

er slechts noe in den tammen staat voor. Im dezen 

staat vindt men het ook in de meeste landen van 

het gematigd Europa, in hertekampen, parken en 

dierentuinen, waar het tot sieraad gehouden wordt, 

en, wegens zijn zacht karakter, zeer bemind is. Het 

wijfje draagt ongeveer acht maanden, en werpt, in 

Junij, een, zelden twee jongen. De geweijen komen 

eerst in het volgende voorjaar, en wel in de gedaante 

van eenvoudige spitsen, te voorschijn. Eerst in het 

vijfde jaar vertoonen zij den vorm die voor de oude 

dieren kenschetsend is. 

Men noemt Zdelherten de soorten die den vorm 

van ons gewoon hert vertoonen. Zij zijn gekenmerkt 

door hunne geweijen, die groot, rolvormig en, behalve 

de oog-en middeltakken, van een aanmerkelijk getal 

kroontakken voorzien zijn, vermits deze takken, in 

den regel, jaarlijks met een paar vermeerderd worden. 

Ons gewoon hert, Cervus elaphus, \n de jagerstaal 

gewoonlijk »edelhert” genoemd, behoort onder de 

Geheel oude bokken bereiken 

Het haar is 

grootste hertsoorten. 

nagenoeg de grootte van een paard. 

in den winter rosachtig grijs, in den zomer roodbruin, 

maar de billen zijn van achteren steeds rosachtig 

Bij oude bokken zijn aan beide geweijen 

twaalf tot zestien takken aanwezig, en bij geheel ouden 

van kleur. 

heeft dikwijls wederom eene splitsing der kroontakken 

plaats, waardoor hun getal somtijds tot twintig en 

meer klimt; ja men heeft er zelfs, waar de kroon 

in zoo veel takjes en knobbeltjes verdeeld is, dat 

men er tot zestig toe kan tellen. Intusschen komen 

in de bebouwde en alom bewoonde streken van Europa 

groote herten met volmaakt ontwikkelde geweijen 

niet meer voor, en worden zoodanige geweijen slechts 

nog op jagtkasteelen, als sommige vorstelijke 

overblijfselen uit vroegere eeuwen, aangetroffen. Ja, 

het edelhert werd zelfs in sommige landen, b.v. in 

Zwitserland, in vele streken van Duitschland, en in 

het grootste gedeelte van Nederland, allengs geheel 

uitgeroeid. Behalve in ons werelddeel, wordt het 

edelhert ook in Westelijk Azië tot den Indus, het 

Himalajahgebergte en het Baikalmeer aangetroffen, 

en het komt bovendien ook in Barbarijë voor. Sommige 

natuurkundigen hebben echter de edelherten van 

Barbarijë en Indië als eigene soorten beschouwd, 

en het eerste onder den bijnaam van »Barbarijsch.” 

het tweede onder dien van » Wallichii” afgezonderd. 

De natuurlijke geschiedenis van een dier, hetgeen, 

gelijk het edelhert, in het jagtvermaak de voornaamste 

rol speelt, werd door de jagers, sedert eeuwen, in 

al hare bijzonderheden bestudeerd, en leverde stof 

tot het schrijven van talrijke boekdeelen. Deze dieren 

houden zich in bosschen op, waar zij. over dag, 

veelal in vaste rustplaatsen verscholen liggen. Tegen 

het vallen van den avond verlaten zij deze plaatsen, 

om hun voedsel te gaan opzoeken, en keeren er 

Dit 

voedsel bestaat in allerlei kruiden, in de knoppen 

gewoonlijk eerst met den morgenstond terug. 

en bladeren van heesters en boomen, en zij brengen 

ook veel nadeel toe aan de graan- en groentevelden. 

In den winter nemen zij het ook, bij gebrek aan ander 

voedsel, met mos voor lief. Men treft hen gewoonlijk 

tot kleine familiën vereenigd aan. Geheel oude herten 

leiden intusschen veelal een eenzaam leven. Im den 

bronstijd zijn de mannetjes somtijds zeer wild. Het 

wijfje, hinde genaamd, draagt veertig weken en werpt 

in het begin van den zomer twee jongen. — De 

Wapiti, Cervus Canadensis, is het groote hert; hetgeen 

in Noord-Amerika de plaats vervangt van ons edelhert. 

Het vormt eene verschillende soort, die, ofschoon 

op ons edelhert gelijkende, daarvan ten eenenmale 

afwijkt door veel steviger pooten en veel grootere 

hoeven. 

geweijen zijn veel dikker en hebben veel meer omvang. 

Het geheele dier is ook grooter, en zijne 

De Anglo-Amerikanen geven aan dit dier den naam 

van »Elk,’ terwijl, zooals wij reeds vroeger vermeld 

hebben, de naam van Mose-deer door hen op den 

eland toegepast wordt. 

Gelijk de meeste andere groote dieren, is de 

Wapiti in de meeste streken van het oostelijk 

gedeelte der Vereenigde Staten van Noord-Amerika 

eeheel of nagenoeg geheel uitgeroeid. Intusschen komt 

hij nog in de bronlanden van de Susquehannarivier 

voor. Van hier uit, wordt hij westelijk, hier en daar. 

aan alle voor zijn verblijf gunstige plaatsen tot aan 

de oevers van den grooten, zoogenaamden stillen 

Oceaan aangetroffen, en meent men zelfs opgemerkt 

te hebben, dat de voorwerpen, ten zuiden van de 

Columbiarivier levende, eene buitengewone grootte 

bereiken. Men zeet, dat de voorwerpen van Californië, 

waar dit dier zeer menigvuldig in vlakke streken 

voorkomt, in het algemeen kleiner zijn dan degenen, 

welke men op het gebergte aantreft. De Indianen 

van Noord-Amerika verzamelen somtijds de geweijen 

van den Wapiti en stapelen ze tot buitengewoon 

groote hoopen, op hunne uitgestrekte jagtvelden, op 

elkaàr. Zoodanige trofeën leveren voor den jager, 

door de 

treffend gezigt op. 

Het Japansche hert, 

reusachtige grootte dezer geweijen, een 

Cervus sika, heeft, in het 

15 



te TIG A 

N WN 
en MIN 

De Wapiti. Cervus Canadensis. 

maar het 

is niet grooter dan een ree, heeft kleine geweijen 

en, bij een gelijk getal wervels, slechts 

pi 
algemeen, overeenkomst met ons edelhert, 

15 paar 

ribben, dus een paar minder dan ons edelhert. 

De Roesa-herten vormen eene afzonderlijke groep, 

door gekenmerkt hunne geweijen, die, ofschoon 

tamelijk groot, echter elk slechts van drie takken 

voorzien zijn, te weten eenen naar boven gerigten 

oogtak en, behalve de spits, eenen boventak, wiens 

plaatsing intusschen, volgens de soorten, aan allerlei 

wijzigingen onderworpen is. Hun staart is met eene 

groote haarkwast 

het vasteland van 
versierd. Deze dieren zijn van 

Achter-Indië tot de 

Philippijnsche eilanden, Halmahera, Amboina en Timor 

verspreid. De grootste soort van deze groep is het 

Indie over 

groote hert van het vasteland van Indië, Sumatra 

en Borneo, aan hetgeen men den algemeenen naam 

Men heeft 

dit dier, intusschen, volgens de landstreken, die het 

van Samboe, Cervus eguinus, kan geven. 

bewoont, in verscheidene soorten gesplitst, weshalve 

er ook im de boeken onder verschillende namen van 

gewag wordt gemaakt, van welke die van »Cervus 

Aristotelis het 

vasteland van Indië, de. meest 

toegekend aan 

het 

algemeen bekende is, 

gewone groote 

Roesa-hert van 

De Samboe bereikt nagenoeg 

de grootte van ons edelhert, maar zijne geweijen, 

ofschoon zeer stevig, zijn veel kleiner dan bij deze 

soort. Zij zijn gekenmerkt doordien de achterste 

der twee bovenste takken korter dan de voorste en 

Men een weinig naar binnen gekeerd is. heett 

> 

intusschen ook toevallige afwijkingen, voortgebragt 

door dat de voorste tak, hetzij gesplitst, hetzij door 

verscheidene anderen vervangen wordt. De haren 

van den hals zijn bij deze soort sterk ontwikkelt. De 

Samboe is bruin van kleur, maar op de onderdeelen 

veel lichter en min of meer wit- of rosachtig. Het 

schijnt vooral de tint dezer onderdeelen te zijn, die, 

volgens de landen door het dier bewoond, min of 

aanbiedt. Het 

een hoogst zonderling verschijnsel, dat de kleine 

Baweaan-eilanden, tusschen Java en Borneo gelegen, 

meer standvastige verschillen is 

een hert Cervous Kuhlii, genaamd, herbergen, hetgeen 

in kleur, maaksel, den vorm der geweijen en de 

plaatsing hunner takken, volkomen met den Samboe 

overeenstemt, maar in grootte onze ree niet overtreft. 

Dit verschijnsel is te merkwaardiger, daar dit dier 

nergens anders dan op deze eilandjes aangetroffen 

werd, en de groote eilanden Java en Borneo 

geheel verschillende soorten voortbrengen. De Roesa 

van Java, Cervus hippelaphus, of ook »Russa’’ genoernd, 

wijkt in vele opzigten, maar voornamelijk door zijne 

Aan dit kleine hert 

der Baweaan-eilanden sluit zich ook aan het Zert der 

geweijen van den Samboe af. 

Philippijnsche eilanden, Cervus Philippinus, ten onregte 

door velen »Cervus Marianus” genoemd, vermits er 

op de Marianneneilanden in het geheel geene herten 

aangetroffen worden. Deze zijn namelijk veel grooter, 

en hun achterste tak is veel langer dan de voorste 

boventak en nagenoeg regt in de hoogte rijzende. 

De Roesa van Java heeft ook eene veel grootere 
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kwast aan den staart en deze is grootendeels zwart | 

van kleur. Dit is het groote hert van Java, hetgeen 

echter naar Zuidelijk Borneo overgeplant werd en 

thans aldaar in den verwilderden staat aangetroffen 

wordt. Zoodanige herten worden ook op Halmahera 

met Batjan, Amboina en Timor waargenomen, maar 

zij bereiken op deze eilanden niet de grootte van 

den Roesa van Java: men heeft ze onder den naam 

van den »Roesa der Molukken of Cervus Moluccensis”’ 

als eene eigene soort afgescheiden. — Bij het Awis-Zert, 

Cervus axis, is de voorste boventak een weinig naar 

binnen gekeerd. Het bereikt de grootte van het 

damhert en heeft, gelijk deze soort, den rug, de 

zijden van den romp, de schouders en dijën met 

witte vlekken Het axishert bewoont het 

vasteland van Indië, en houdt zich bij voorkeur 

in streken met hoog gras en riet bedekt op. Daar 

versierd. 

dit dier niet zeldzaam is en troepsgewijze leeft, 

zoo biedt het een voornaam jagtvermaak aan voor 

Inlanders en Europeanen. Het werd, wegens zijne 

De Muntjak:. 

De ree, Cervus capreolus, behoort in Europa en een 

gedeelte van Azië t° huis. Dit dier is gekenmerkt 

door zijnen staart, die zoo buitengewoon kort is dat 

hij in het geheel te ontbreken schijnt, en door zijne 

geweijen, die van boven gevorkt, en van zeer hoog 

geplaatste en naar boven gerigte oogtakken voorzien 

zijn. De ree bereikt eene lengte van ruim drie voet. 

Het haar 

den winter lang, bros en roodachtig grijs. De stuit 

Is in den zomer kort en bruinrood, in 

is steeds witachtig. De ree houdt zich in bosschen 

op. 

echter het begin der ontwikkeling van het bevruchte 

De bronstijd valt in de maand Augustus; daar 

eitje eerst drie maanden later plaats heeft, zoo duurt 

de geheele draagtijd veertig weken. Men wil, dat de 

reeën, die oostelijk van het Oeralgebergte tot aan 

de Lena-rivier en tot Perzië voorkomen, van de 

fraaie kleuren in de parken van Engeland en van 

daar ook op het vasteland van Europa ingevoerd. 

In dezen half wilden staat, toont het zich, even als 

in de Diergaarden, als een zacht en zeer handelbaar 

dier. — Op het vasteland van Indië heeft men ook 

nog het Zwijn-hert, Cervus porcinus, hetgeen veel lager 

op de pooten is dan al de overige soorten en wiens 

stem in eene soort van knorrend geluid bestaat. 

Dit dier bereikt naauwelijks de grootte van onze ree, 

en heeft de zijden van den romp van lichte, maar 

veelal zeer onduidelijke vlekken voorzien. 

De Muntjak. Cervus Muntjac, is merkwaardig omdat 

zijne kleine geweijen op eenen langen steel zitten 

en slechts eenen zijtak, te weten, den oogtak, hebben. 

Dit dier heeft de grootte eener geit. Het is over 

het geheele vasteland van Indië en over China tot 

De 

kleur van het haar biedt, dikwijls volgens de landstreken, 

de Philippijnsche en Soenda-eilanden verspreid. 

allerlei wijzigingen tusschen rood-, ros- en geelbruin 

aan. 

Cervus muntjac. 

onzen afwijken door eene meer opmerkelijke grootte, 

in welk opzigt zij het damhert moeten evenaren. 

De Reeherten In 

grootte evenaren zij onze reeën of ons damhert, of 

dit zelfs. 

naar voren gekromde geweijen, die, behalve het hoog 

bewonen uitsluitend Amerika. 

overtreffen Zij hebben halvemaansgewijze 

geplaatste en naar boven gerigte paar oogtakken, 

gewoonlijk nog twee, somtijds echter ook een 

grooter getal takken hebben. De grootste soort, 

Cervus paludosus, wordt in moerassige streken van 

Hare 

Zij is zeer zeldzaam, zelfs in 

Brazilië aangetroffen. hoofdkleur is een 

geelachtig roestbruin. 

de verzamelingen van opgezette dieren. — De gewone 

soort van Noord-Amerika, Cervus Virginianus, heeft 

ongeveer de grootte van ons damhert. — In Suriname 

tot Columbia heeft men eene soort, Cervus nemoralis 
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of »eymnotis”’ genoemd, die niet grooter wordt dan 

een ree, en eenen zwarten band om de kin heeft. 

In Zuid-Amerika treft men eenige soorten van 

herten aan, die men Spier-herten noemt, omdat 

hunne geweijen uit regte punten zonder eenige 

zijtakken bestaan. Zij zijn kleiner dan onze ree. De 

gewone soort, Cervus rufus, is roodbruin van kleur, 

en wordt in Suriname en Brazilië tot Paraguay 

aangetroffen. De kleinste van alle soorten, Cervus 

humilis, bewoont Chili, Zij wordt slechts anderhalven 

voet hoog, heeft eenen zeer kleinen staart, is bruin 

van kleur, en leeft in kleine troepen. 

DE MUSKUSDIEREN. 

MS OISICHERUESE 

De muskusdieren hebben de gestalte van kleine 

herten, zonder geweijen en zonder traanholten. Zij 

hebben daarentegen steeds, aan elke zijde der bovenkaak, 

eenen zeer grooten hoektand. Zij worden in Azië 

met de Soenda-eilanden aangetroffen, en eene soort 

Het Muskusdier. 

Men 

geven 

kan den naam van Bastaard muskusdieren 

aan de soorten zonder muskuszak. Zij zijn 

aanmerkelijk kleiner dan het eigenlijke muskusdier, 

hun haar is gladder en heeft in het algemeen eene 

hehtbruine kleur, en zij verschillen bovendien. doordat 

bij hen de derde maag of de zoogenaamde boekpens 

ontbreekt. Zij bewonen Oost-Indië en het westelijke 

Afrika. — In Hindostan en Ceylon heeft men de 

bewoont Westelijk Afrika. De naam van muskusdier 

komt eigenlijk slechts aan ééne soort toe. hs 

Deze, het eigenlijke Muskusdier, Moschus moschiferu vn 

is de eenige soort van welke de muskus gewonnen 

wordt. Zij bereikt niet geheel de erootte van onze 

ree, en haar bruin haar is, gelijk het winterhaar 

De muskus wordt in een 

zak afgescheiden, die aan den onderbuik, maar alleen 

bij het mannetje, aanwezig is, In den verschen staat 

van de ree, dik en bros. 

is deze stof zalfachtig, in den gedroogden staat 

korrelig; zij riekt van geheel nabij onaangenaam, 

levert echter, in zeer kleine hoeveelheden of met 

andere stoffen vermengd, het onder den naam van 

De Indische 

muskus wordt voor den besten gehouden; de Siberische 

is daarentegen veel minder gezocht. Het muskusdier 

bewoont alle hooge gebergten van Middel-Azië en 

wordt noordoostelijk tot op het eiland Krafto of 

Sachalië, hetgeen zich zuidelijk van den mond der 

Amoer-rivier uitstrekt, aangetroffen. Het heeft, het 

geheele jaar door, zijn verblijf op het hooge gebergte 

en houdt zich bij voorkeur in sparrebosschen op. 

schuw en bovendien moeijelijk 

het in het springen over steile 

muskus algemeen bekende reukwerk. 

Het is voorzigtig, 

te verkrijgen, daar 

rotsen even vlug is als de gems. 

Mosehus moschiferus. 

Memina, Moschus memina, die de grootste soort van 

Bastaard-muskusdieren en gekenschetst is door twee 

witte, overlangsche strepen en witte vlekken aan de 

zijden van den romp. Men treft de memina op de 

Hindostan en met woud bedekte gebergten van 

Ceylon aan. Men zegt, dat dit dier langzaam in zijne 

bewegingen is. — Eene andere. met wit gestreepte en 

gevlekte soort is Mosehus aguatieus, van Sierra-Leone 
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en de oevers der Gambia-rivier. Zij heeft eene witte. | ”apu, die den Kantjil op Borneo, Sumatra en Malakka 

overlangsche streep langs de zijden van den romp | vervangt, is een weinig grooter en heeft den nek 

en witte vlekken op den rug. Men treft haar bij 

het water aan, waarin zij ook haar voedsel zoekt. 

De overige soorten van Bastaard-muskusdieren hebben 

aan de voorzijde van den hals drie witte strepen, 

en de achterrand van de achterpooten beneden de 

hiel is naakt en eeltachtig. — De soort van Ceylon, 

Moschus Stanleyanus, is gekenmerkt door hare fraaije 

roodachtig rosse kleur. Zij is zeer zeldzaam. — De 

gemeenste soort van allen is de Kaxtjil, Moschus 

Javaniens. Zij is menigvuldig op Java, en bereikt 

slechts anderhalven voet lengte. — De Napu, Moschus 

De Giraf. 

eigenaardige Zij heeft deze voornamelijk 

te 

hare lange pooten- en haar ineengedrongen, sterk 

gestalte. 

danken aan haren buitengewoon langen hals. 

achteren afhellend ligchaam. Zij wijkt ook noe 

af het 

gebrek der beide achterste hoeven, en doordien haar 

naar 

van de overige hertdieren door volslagen 

kop, in plaats van horens of geweijen, van twee op 

de voorhoofdsbeenderen zich verheffende rolvormige, 

van boven eenen opgezwollen rand vertoonende, maar 

door de algemeene huid bekleede, afzonderlijke 

beenderen voorzien is. Men ontwaart bovendien 

tusschen deze beide rolvormige uitsteeksels, eene 

verhevenheid, voortgebraet door de in hun midden 

opgezwollene voorhoofdbeenderen. De giraf bereikt, 

regtop staande, eene hoogte van 16 tot 17 voet; maar 

zij draagt den hals gewoonlijk in eene schuinsche rigting 

en niet loodreegt. Haar staart is aan zijn einde van 

lang haar voorzien, hetgeen bijkans tot op de enkels 

| 
| 

met grijs gespikkeld. 

DE CESAR: 

CAMELOPARDALIS. 

ook wel De 

pkameelpaard” 

Giraf , Camelopardalis girafa, die 

genoemd wordt, is het hoogste van 

alle landdieren, en zeer gekenmerkt door hare geheel 

Camelopardalis girafa. 

nederhanet. Hare tong is zeer lang. De algemeene 

kleur der giraf is een licht bruin, hetgeen echter 

door groote, donkerbruine, onregelmatig drie- of 

vierhoekige vlekken afgebroken wordt. Zij. bewoont 

Oostelijk Afrika van Nubië tot Kafferland. Zij houdt 

zich in vlakke, met struiken of boomen begroeide 

streken op, en voedt zich voornamelijk met de 

bladeren van Acacia’s, die zij met de lippen afplukt, 

terwijl zij de takken, na hare lange tong daarom 

geslingerd te hebben, vasthoudt. Om den grond met 

den kop te kunnen bereiken, moet zij hare voorpooten 

ver _uiteenspreiden. Men treft de giraf tot kleine 

troepen van vier tot zes stuks vereenigd aan. Zij 

stapt in pasgang. Snel loopend, valt zij in den 

galop. Zij vertoont zich alsdan, door de groote 

sprongen, die zij met hare lange beenen maakt, en 

hare onvermoeidheid, veelal vlugger ter been 

het 

door 

dan beste paard. De giraf was reeds aan de 
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oude volken bekend, en er werden verscheidene malen 

levende voorwerpen naar het oude Rome gebragt. 

Later geschiedde dit eerst weder in het jaar 1827; 

maar sedert dezen tijd werden er herhaaldelijk naar 

Europa vervoerd en in de Dierentuinen gehouden. 

De giraf teelt ook in de gevangenschap voort. Het 

wijfje draagt veertien maanden, en het eene jong, 

hetgeen zij telkens ter wereld brengt, heeft reeds 

bij de geboorte eene lengte van zes voet. 

DE KAMEEL-DIEREN. 

Deze laatste familie der herkaauwende dieren wordt 

gevormd door de kameelen en lama's. Deze dieren 

wijken door hunne gestalte en ook in vele andere 

opzigten van de overige herkaauwende dieren af, en 

zijn voornamelijk gekenmerkt doordien zij op de 

geheele, van eene zool voorziene ondervlakte der 

teenen loopen en deze teenen met eenigzins gekromde, 

hoefachtige nagels gewapend zijn. De achterhoeven 

ontbreken, gelijk bij de giraf. Deze dieren bereiken 

eene min of meer aanmerkelijke grootte. Hun hals 

is lang en hunne gestalte onbevallig. Hunne bovenlip 

is, door eene diepe, overlangsche spleet, in twee 

afdeelingen gescheiden, die elk afzonderlijk bewogen 

kan worden. Zij hebben wijde, spleetvormige neusgaten, 

die zij door middel van kleppen sluiten kunnen. 

sterk vooruit. Zij 

hebben noch horens, noch geweijen. Hun ligchaam 

is met min of meer verlengd, wolachtig haar bedekt. 

De kameeldieren zijn van hoektanden voorzien. In 

Hunne wenkbraauwen steken 

de bovenkaak ontwaart men slechts twee snijtanden, 

en deze hebben den vorm van hoektanden en zijn 

zoo geplaatst, dat er aan weêrszijde een te staan 

komt. De onderkaak is daarentegen met zes gewone 

snijtanden gewapend. De hoektanden worden somtijds 

nog door een kies gevolgd, die den vorm van een 

hoektand heeft. Wat de eigenlijke kiezen betreft, 

er zijn aan weêrszijde der bovenkaak slechts vijf, 

der onderkaak slechts vier aanwezig. Deze dieren 

hebben gewoonlijk twaalf. paar ribben en zeven 

lendewervels. 

Zij vormen twee zeer natuurlijke geslachten, te 

weten die der kameelen en lama’s. Eerstgenoemde 

worden oorspronkelijk in de woestijnen van Middel- 

en West-Azië, gelijk ook in die van Noordelijk Afrika 

aangetroffen; laatstgenoemde bewonen daarentegen 
de hooge gebersten van Westelijk Zuid-Amerika. 

Intusschen werden deze dieren, als voor deze streken 

niet slechts hoogst nuttig, maar zelfs onontbeerlijk, 

reeds in de vroegste tijden door de inboorlingen 
getemd en door hen als huisdieren gebezigd, weshalve 
zij grootendeels niet meer in den oorspronkelijk 
wilden staat aangetroffen worden. 

zm Dn) 

DE KAMEELEN, 

CAMELUS. 

De kameelen zijn zeer in het oog vallend door 

hunnen van een of twee groote vetbulten voorzienen 

rug en door hunne, tot nagenoeg aan het einde, 

door de huid en eene gemeenschappelijke hoornachtige 

zool tot een geheel verbondene teenen. Zij dragen 

hunnen hals in dier voege, dat zijn achtergedeelte 

regt vooruit, het voorgedeelte naar boven gerigt is. 

Hunne beide eerste magen, te weten, de pens en de 

muts, zijn van eene menigte eironde cellen voorzien, 

die, door spierwanden sluitbaar, tot berging van eene 

opmerkelijke hoeveelheid water dienen. Dit water 

wordt echter, weinige dagen nadat het opgenomen 

is, in een onaangenaam riekend, slijmerig vocht 

veranderd, hetgeen volstrekt niet tot drinkwater 

strekken kan, ofschoon men dit algemeen, in navolging 

eener oude Arabische fabel, verhaalt. De kameelen 

kunnen overigens dagen lang zonder water leven, 

daarentegen drinken zij alsdan zeer veel op eens. Hun 

voedsel bestaat in allerlei drooge kruiden, en zij zijn 

in het algemeen zeer matig in het eten. Bij gebrek 

aan toereikende levensmiddelen heeft de voeding 

gedeeltelijk plaats ten koste van de vetbulten, en deze 

verminderen allengs aan omvang of verdwijnen zelfs 

nagenoeg geheel en al, om echter wederom gevormd 

te worden zoodra de oorzaak hunner vermindering 

opgeheven is. De kameelen slapen met opene oogen. 

Zij woelen zich gaarne, met de voorpooten knielende, 

in het stof rond. Zij zijn eerst in hun zesde jaar 

volwassen, en bereiken den ouderdom van dertig tot 

veertig jaren. Het wijfje draagt omstreeks veertien 

maanden. De kameelen overtreffen in grootte een 

paard. Zij leveren eene goede melk, en hun vleesch 

wordt gegeten. Men kent slechts twee soorten van 

kameelen, die reeds bij de oude volkeren bekend 

waren, en gemakkelijk te onderscheiden zijn aan het 

getal der vetbulten, van welke de eene er twee, de 

andere slechts een heeft. 

Men geeft aan de soort met twee vetbulten den 

eenvoudigen naam van Kameel; dit is de Camelus 

Bactrianus der natuurkundigen. Van deze twee vetbulten 

verheft zich de voorste op de schouders, de achterste 

op het kruis. Bij deze soort is er, achter den hoektand 

der onderkaak, nog een overtollige kies in den vorm 

van een tweeden hoektand aanwezig. De kameel 

wordt als huisdier bij verschillende volken aangetroffen, 

welke de woeste streken van Middel-Azië, van de 

Kaspische Zee tot de woestijn Schamo bewonen, 

en deze streken schijnen ook het vaderland van dit 

dier te zijn, hetwelk tegenwoordig nog slechts in 

den tammen of verwilderden staat schijnt voor te 

komen. De lange wol van den kameel dient tot het, 

vervaardigen van allerlei stoffen. De kameel verdraagt 

de koude veel beter dan de tweede soort, de dromedaris, 
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Camelus dromedarius, of de kameel met éénen vetbult 

in het midden van den rug. Dit dier heeft in de 

onderkaak zoowel als in de bovenkaak, achter den 

hoektand, een hoektandachtige kies. Het komt als 

huisdier in het grootste gedeelte van het Noordelijk 

Afrika, in Arabië, Syrië, Klein Azië en Perzië tot 

Indië voor, en is waarschijnlijk ook uit die streken 

afkomstig; want het wordt, evenmin als de kamee! 

ergens in den wilden staat aangetroffen, en is sedert 

de alleroudste tijden slechts als getemd bekend. De 

dromedaris, die in den Bijbel den naam van: »Gamal” 

draagt, waarvan het woord kameel afkomstig is, 

wordt in de gedichten der Arabieren het schip der 

woestijn genoemd, omdat slechts door middel van 

dit dier de woestijnen voor den mensch toegankelijk 

zijn en de gemeenschap tusschen de verschillende 

| 

| 
| 
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stammen dier streken kan worden onderhouden. 

Men gebruikt het om er op te rijden en tot het 

dragen van lasten, en het wordt geleerd, met de 

voorpooten te knielen bij het laden of afladen der 

vrachten of wanneer men het wil beklimmen. In 

Indië worden zij ook tot het trekken van lasten 

gebruikt en in den veldtogt tegen Kabul hadden de 

Engelschen hunne geheele artillerie met dromedarissen 

bespannen. In Europa schijnt de dromedaris niet 

te aarden. De eenige stoeterij in dit werelddeel, 

omstreeks 4150 stuks bevattende, bestaat reeds sedert 

verscheidene eeuwen op het landgoed San Rossore 

bij Pisa, zonder dat men van deze dieren eenig 

bijzonder nut heeft getrokken. Zij loopen dravende, 

leggen in het uur nagenoeg eene mijl wegs af en 

hebben zeer korten tijd noodig om te rusten. Zij 

De Dromedaris. 

zijn in het algemeen zacht van aard; intusschen 

ziet men somtijds, in den bronstijd, het tegendeel 

bij de mannetjes, en het gebeurt alsdan ook dat | 

hunne sterk opgezwollen huig als eene blaas uit den | 

mond hangt. 

DE LAMA'S. 

AUCHENIA. 

Deze dieren vervangen de plaats der Kameelen mm 

Westelijk Zuid-Amerika, leven echter op het gebergte, 

en niet, gelijk de kameelen, in vlakke, woeste streken. 

Zij zijn veel kleiner dan deze en steeds van vetbulten 

Camelus dromedarius. 

ontbloot; hunne beide teenen zijn van elkaär gescheiden 

en op de onderzijde van bulten voorzien; de hoeven 

zijn veel sterker gekromd; zij dragen den geheelen 

hals regt in de hoogte, en de hoektandachtige kiezen 

ontbreken. Men vindt in hunne beide eerste magen 

diepe cellen zooals bij de kameelen, maar deze kunnen 

niet door spieren gesloten worden en zijn derhalve 

steeds voor het voedsel toegankelijk, Zij drinken 

voor het overige zeer weinig, of wanneer zij versch 

saprijk gras of andere planten eten, in het geheel 

niet, en hebben de gewoonte, de personen, die hun 

te nabij komen, met speeksel of gekaauwd voedsel 

te Zij het 

zuidelijk van de evenachtslijn, komen in Peru niet 

10000, in Chili niet beneden de 8000 

voet boven de oppervlakte der zee voor, dalen echter 

bespatten. bewonen Andes-geberote , 

beneden de 
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in het koudere Patagonië allengskens in de vlakte 

neder, alwaar zij zich in groote troepen verspreiden. 

Zij klimmen zeer goed en zijn zeer nieuwsgierig, 

waardoor zij niet zelden in handen der jagers geraken. 

Zij verdedigen zich miet tegen de aanvallen van 

menschen en dieren, en de Indianen van Patagonië 

omsingelen somtijds geheele troepen, die zich, door 

den schrik verlamd, laten moorden. Verwonde of 

zieke lamas hebben de gewoonte, zich aan zekere 

plaatsen, meestal aan de oevers van de rivieren, te 

te Op deze plaatsen 

vindt men alsdan groote hoopen geraamten van 

begeven om aldaar sterven. 

deze dieren, op anderen ziet men hoopen mest van 

S voet middellijn. Het wijfje draagt elf maanden 

en brengt telkens één jong ter wereld. Zij zijn 

voor de bewoners van het Andes-gebergte onmisbare 

huisdieren, die goed vleesch en eene voortreffelijke 

wol leveren of tot het dragen van lasten gebruikt 

worden, en waarvan er millioenen in den getemden 

staat worden aangetroffen. Men onderscheidt vier 

rassen van lama's, die zich, volgens de proeven door 

Lord genomen, Derby 

waar van 

onderling vermengen, en 

er slechts twee in den verwilderden staat 

De eene, de Gwaxaco, 

dAuchenia guanaco, bewoont alle boven als vaderland 

der 

aangetroffen worden. 

De Guanaco kan, 

ten opzigte zijner grootte, den langen hals niet 

medegerekend, met den ezel vergeleken worden. Dit 

dier heeft roodbruine wol, een’ zwartachtigen snuit 

witten buik, Men geeft meer bijzonder den 

naan van Lama aan een ras, hetgeen de grootste 

lamas genoemde streken, 

en 

De Lama. Auchenia 

overeenkomst met den guanaco heeft, maar slechts 

in den getemden staat voorkomt en,‚ zoo als vele 

huisdieren, zeer veranderlijk van kleur is. Dit is 

het ras, hetgeen tot het dragen van lasten, vooral 

over de hooge bergpassen, dient. Daar de wijfjes 

te zwak zijn, gebruikt men slechts mannetjes, die 

echter met 60 tot 100 pond belast, dagelijks niet 

meer dan 6 tot 8 uren kunnen afleggen. — Een ander, 

slechts in den getemden staat voorkomend ras, de 

Paco, gewoonlijk »alpaca’” genoemd, onderscheidt zich 

aanmerkelijk van de guanaco en de lama. Het is 

eenigzins kleiner: zijn snuit en de ooren zijn korter 

en zijne onderhaven, ten koste der bovenharen 

ontwikkeld, zijn, vooral op den romp, zeer lang en 

bedekken niet zelden de helft der pooten, weshalve 

deze veel korter dan bij de lama en guanaco schijnen 

te zijn. Het is meestal bruin of zwartachtig van 

kleur. Dit ras wordt vooral om de wol, welke het 

levert, onderhouden. In Engeland werd er in het 

jaar 1840, 3 millioen pond wol dezer dieren ingevoerd. 

De uitvoer der dieren zelve is door de Peruaansche 

regering in het jaar 1846 geheel en al verboden. — 

De WVicunnia, Auchenia vicunnia, schijnt eene van de 

voorgaande verschillende soort te vormen. Dit dier 

wordt de 

Noordelijk Chili en van Bolivia 

slechts hooge gebergten van het 

aangetroffen. Het is 

op 

niet veel grooter dan eene geit, heeft eenen korten 

snuit en tamelijk lang, roodbruin, aan de bovenarmen 

en onderdeelen geelachtig wit wolhaar, hetgeen tot 

allerlei fijne stoffen verwerkt wordt, maar slechts in 

geringe hoeveelheid in den handel komt. 

Lama. 
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De PA RODEN: 

BOU 

De paarden vormen, met de ezels, eene in zich 

zelf afgeslotene orde van zoogdieren. Zij wijken van 

alle overige zoogdieren af‚ doordien hunne pooten 

slechts van eene, door een grooten hoef omsloten 

teen voorzien zijn. Elkeen weet dat het dieren zijn 

van eene aanmerkelijke grootte en bevallige vormen. 

Hun kop is langwerpig; de ooren zijn langwerpig 

en zeer beweegbaar; de lengte van den hals is zeer 

geövenredigd; de romp fraai afgerond; de rug hol; 

hunne pooten, ofschoon tamelijk lang en slank, zijn 

niet te min zeer stevig; hun staart reikt meestal 

tot over de hakken en is van eene eroote haark wast 

voorzien. Het haar is, ten minste in den zomer, 

kort, verkrijgt echter, behalve aan den staart, langs 

de bovenzijde van den hals eene aanmerkelijke lengte 

Men 

merkt, aan elke binnenzijde der voor- of ook der 

en vormt hierdoor de zoogenaamde manen. 

achterpooten, eene kleine vereelte vlakte op, en deze 

zijn in het dagelijksche leven onder den naam van 

wratten bekend. De paarden hebben elke kaak met 

zes snijtanden gewapend; er zijn veelal hoektanden 

aanwezig, ofschoou deze met hunne tandholte dikwijls 

geheel verdwijnen, en men merkt aan weêrszijde 

van elke kaak kiezen wier _kaauwvlakte zes op, 

halvemaanvormige insneden vertoont. De voorste 

kies wordt bovendien veelal door eene zeer kleine 

valsche kies voorafgegaan, die echter, voornamelijk 

De 

achterste kies treedt in het vierde jaar te voorschijn. 

in de onderkaak, reeds vroegtijdig verdwijnt. 

Er zijn aan den uier slechts twee tepels aanwezig. 

De paarden hebben eene eenvoudige maag en een 

lang en ruim darmkanaal. De galblaas ontbreekt 

bij deze dieren. Zij leven van plantaardig voedsel, 

voornamelijk van gras. kruiden en zaden. Zij kunnen 

zeer snel loopen, en verdedigen zich voornamelijk 

door met de achterpooten achter uit te slaan. De 

het 

gematigde Azië en in Zuid-Afrika, van waar zij 

paarden behooren oorspronkelijk t’ huis in 

intusschen noordoostelijk tot Abyssinië verspreid zijn. 

Het getal soorten dezer orde is zeer beperkt, en zij 

vormen slechts twee afdeelingen, van welke de eene 

de ezels, de andere het paard bevat, waarvan echter 

slechts eene soort bekend is. 

Het paard, Eguus caballus, onderscheidt zich van 

den ezel, doordien de staart tot aan zijnen wortel 

met lange haren bezet is, en doordien de kleine 

vereelte vlakten, of de zoogenaamde wratten, aan de 

binnenzijde van alle vier pooten aanwezig zijn, terwijl 

zij bij den ezel aan de achterpooten ontbreken. Het 

paard bereikt bovendien eene meer aanmerkelijke 

grootte dan de ezel; zijn kop is naar evenredigheid 

kleiner, zijne ooren korter, zijne vormen in het 

algemeen bevalliger, en het vereeniet eene menigte 

eigenschappen, waardoor het als huisdier de voorkeur 

boven den ezel verdient. Het wordt derhalve ook, 

met het rund, als het voor den mensch nuttigste 

en gewigtigste dier beschouwd, en zijne temming 

geschiedde, om deze reden, ook zoo vroegtijdig, dat 

het tijdstip, wanneer zij plaats had, in het duister 

der oudste geschiedenis van het menschdom verborgen 

liet. Het paard is oorspronkelijk afkomstig uit de 

groote vlakten van Middel-Azië. 

als 

Het werd echter, 

mensch allengs over alle 

aardbol 

temming ontstonden 

van die 

huisdier, door den 

streken van den verspreid. Door de 

tevens verscheidene 

intusschen, 

rassen 

paarden, zich slechts door 

verschillende grootte en eene geringe wijziging in de 

evenredigheid der verschillende ligchaamsdeelen van 

Men of 

zoogenaamde wilde paarden, welke men in Middel-Azië 

elkander onderscheiden. weet niet de 

aantreft, wezenlijk als zoodanig of wel als verwilderd 

te Het 

waarschijnlijker, Wat de zoogenaamde wilde paarden 

beschouwen zijn. laatste is intusschen 

van Patagonië betreft, zoo spreekt het van zelf, 

dat deze verwilderd zijn, vermits het paard in 

Amerika niet oorspronkelijk voorkomt, maar eerst 

door de Europeanen in dit werelddeel ingevoerd 

werd. De zoogenaamde wilde paarden van Azië zijn 

overigens veel minder fraai dan de van gestalte 

tamme, en verdienen hieromtrent naauwelijks de b) 

voorkeur boven den wilden ezel of de veredelde 

rassen van den ezel. Zij hebben ook langer haar. 

In dezen verwilderden staat leven de paarden in 

kleinere of grootere troepen bijeen, en deze worden 

steeds door eenen hengst aangevoerd. Aan het 

geraamte van het paard telt men achttien paar 

ribben en zes lendenwervels. Het wijfje draagt 

omstreeks elf maanden, en het veulen zuiet 

zes maanden of langer. De kennis van het 

paard en zijne verschillende rassen vereischt eene 

afzonderlijke studie en gaf sedert lang aanleiding 

tot het schrijven van talrijke boekdeelen. De meest 

in het oog vallende rassen van paarden zijn lret 

zoogenaamde Javaansche en het Schotsche paard 
: 

pponey”” genoemd. 

dan de ezel, en hebben eenen, naar evenredigheid, 

Deze rassen zijn niet grooter 

veel erooteren kop dan de overige paardenrassen. 

Niettegenstaande hunne kleinheid zijn zij zeer forsch, 

vurig en krachtig. 

De rzers onderscheiden zich, zooals wij reeds 

16 
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hebben doen opmerken, van het paard voornamelijk 

doordien de lange haren van hunnen staart tot 

zijn eindgedeelte en de zoogenaamde wratten tot 

de voorpooten beperkt zijn. Zij bereiken bovendien 

de grootte van het paard niet, hun kop is 

grooter en dikker, en de ooren zijn eenigzins 

langer. De ezels van Azië schijnen allen tot eene 

soort te behooren. Zij onderscheiden zich van de 

Afrikaansche, doordien hun ligchaam niet, gelijk bij 

deze, met een aanmerkelijk getal strepen versierd 

is. Men kan deze dieren onder den algemeenen 

Onze naam van Zzel, Bguus asinus, zamenvatten. 

tamme ezel is 

Middel-Azië afkomstig. 

blijkbaar, gelijk het paard, uit 

De ezels, die men thans 

noe in den wilden staat in deze streken aantreft, 

hebben bijkans de grootte van een klein paard, hun 

kop is naar evenredigheid kleiner, de ooren zijn korter 

dan bij onzen tammen ezel, en bij hen ontbreekt 

de zwarte, dwarse streep over de schouders, terwijl 

daarentegen de donkere streep langs het midden van 

den rug aanwezig is. Deze dieren worden door de 

verschillende volken, in wier landen zij aangetroffen 

In 

Tubet dragen zij, bij voorbeeld, den naam van »Kiang”; 

worden, met verschillende namen bestempeld. 

bij de Kergisen, die de hoogvlakten tusschen het 

Kaspi- en Aralmeer bewonen, dien van »Koelan”, en 

bij de Mongolen op de hoogvlakten van Middel-Azië 

dien van »Dschiggetai’”. In het algemeen hebben 

deze dieren kort haar, zij zijn lichtbruin van kleur, 

maar van onderen wit. De voorwerpen uit de 

noordelijke gedeelten dezer streken zijn ligter van 

kleur dan de overigen, en worden door verscheidene 

natuurkundigen voor eene eigene soort, »Equus 

hemionus”” genoemd, gehouden. De tamme ezels van 

het Oosten en Eeypte, niet verwaarloosd gelijk 

onze tamme ezel, zijn veel fraaijer en grooter dan 

deze, leidzaam van aard, en in het algemeen met 

eigenschappen begaafd, die hen in nuttigheid het 

Zij worden dan ook zoo zeer 

gezocht, dat men ze dikwijls het stuk met 500 

Onze ezel, die 

daarentegen door slecht voedsel en ondoelmatige 

paard doen evenaren. 

en meer gulden betaalt. tamme 

behandeling in alle deelen verwaarloosd werd, 

is kleiner dan de wilde ezel; zijn kop is naar 

evenredigheid grooter; zijn haar is, vooral in den 

winter, langer, en gewoonlijk graauw van kleur; hij 

is traag van aard, koppig, ofschoon geduldig, en 

Hij 

werd, gelijk het paard, naar Amerika en andere 

landen overgeplant. 

zich met allerlei slecht voedsel vergenoegende. 

De tanden van den ezel zijn, 

behalve hunne geringere grootte, miet verschillend 

van die van het paard, en worden ook op dezelfe 

wijze gewisseld. De ezelin draagt omstreeks elf 

maanden, en brengt telkens een, somtijds twee 

De 

eenen leeftijd van dertig jaren. 

jongen ter wereld. ezel bereikt in den regel 

Hij vergenoegt zich 

gewoonlijk met vier uren slaap in het etmaal. Zijn 

sterk stemgeluid klinkt zeer onaangenaam en geheel 

Men 

weet dat er ook, vooral in sommige streken, zeer 

verschillend van het hinneken der paarden. 

algemeen bastaarden geteeld worden uit het paard 

en den ezel, en dat degenen, geteeld uit eenen hengst 

en eene ezelin »muilezels”’, die uit eenen ezel en het 

merriepaard »muildieren”’ genoemd worden. Men heeft 

ook proeven genomen met de vermenging van den ezel 

met den zebra, en die van dauw en quagga met het 

paard, en zoodoende bastaarden van deze verschillende 

soorten geteeld. 

De ezels, welke Afrika bewonen, onderscheiden 

zich van den gewonen ezel, doordien hun ligchaam in 

verschillende rigtingen met donkere strepen versierd 

is, van welke de eene steeds langs de ruglijn loopt. 

Zij zijn grooter en steviger van maaksel dan onze 

tamme ezel. De fraaiste en meest bekende dezer 

is de Zetra, Eguus zebra, door den reiziger Burchell 

»Eguus montanus” genoemd. 

De Zebra is de meest fraai geteekende soort der 

gestreepte of Afrikaansche ezels. Men kan dit dier 

oogenblikkelijk van de overige Afrikaansche ezels 

onderscheiden, hetzij door de zwarte dwarsstrepen, 

waarvan alle deelen van zijn ligchaam, behalve de 

buik en de binnenzijde der pooten, voorzien zijn, 

hetzij door de hoeven, die zeer smal en op de 

onderzijde diep uitgehold zijn. Het heeft ook meer 

ribben dan de overige soorten, te weten negentien 

paar. Bij de 

jongen is het haar wolachtig en zij zijn bleeker van 

De lendenwervels zijn zes in getal. 

kleur dan de ouden. De Zebra bewoont hoog gelegene, 

bergachtige streken, en begeeft zich vrijwillig niet 

de welke de 

Afrikaansche soorten tot verblijf dienen. 

in lagere vlakten, beide overige 

De Zebra 

wordt in Zuidelijk Afrika en sommige streken van 

Abyssinië aangetroffen, heeft reden te 

vooronderstellen, dat dit dier ook in de Congo-landen 

en men 

voorkomt. Het leeft, gelijk de overige soorten, gezellig, 

tot kudden van tien tot dertig of meer voorwerpen 

vereenigd. Schuw van aard, is het moeijelijk te 

of te De Zebra 

wordt, gelijk de Dauw en Quagga, in vele Dierentuinen 

naderen en te vangen dooden. 

levend aangetroffen. Deze drie soorten verdragen de 

sevangenschap zeer goed en telen er ook in voort. 

Men heeft dikwijls proeven genomen met het doel, 

om den Zebra, gelijk het paard of den ezel, tot het 

rijden of trekken te gebruiken: intusschen schijnt 

er, bij het boosaardig, verraderlijk, veranderlijk en 

koppig karakter van dit dier, weinig kans tot slagen 

te bestaan. De bekende reiziger Sparrmann verhaalt, 

dat de 

rijken Nederlander aan de Kaap de Goede Hoop, 

eerste proeven ten dien aanzien door een 

reeds in de laatste helft der vorige eeuw, genomen 

werden. Hij had twee jong gevangene Zebra's met 

zorg laten groot brengen, en daar zij zich in het 

algemeen vrij mak vertoonden, zoo liet hij ze eens 

voor zijn wagen spannen, en reed, zelf mennende, 
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De Zebra. 

daarmede uit. Er was echter aan geen beteugelen 

te denken: de Zebra’s gingen op hol en keerden 

weldra, met het verbrijzelde, rijtuig in hun stal 

terug. Een ander, noeg treuriger geval, had te 

Weenen plaats met een jong opgevoed Zebra. Dit 

voorwerp werd in den beginne zeer zorevullie 

en zacht aard. 

het 

De proef, genomen door een koenen ruiter, om 

het te Nadat 

het hem gelukt was, op den rug van den Zebra te 

behandeld, en was leidzaam van 

Later verwaarloosd, toonde zich zeer valsch. 

dier temmen, viel ongelukkig uit. 

springen, sloeg het dier met de achterbeenen geweldie 

uit, en wierp zich op den erond neder. Toen dit 

niet hielp, om den ruiter te verwijderen, sprong 

het uit de hoogte in de rivier, zwom naar den 

tegenovergestelden oever, sprong op het land en, zich 

het 

ruiter een oor af, waarop deze allen lust verloor, zich 

plotseling omkeerende, beet den _zadelvasten 

verder met dit dier in te laten. Er zijn slechts 

weinige voorbeelden van tamheid van den Zebra 

bekend. Volgens Cuvier had men in den Plantentuin 

te Parijs eene Zebra-merrie, die zeer tam was en 

tot het rijden gebruikt werd, en andere voorwerpen 

werden, ofschoon met veel moeite en na langdurig 

werk, door den paardentemmer Rarey getemd. — De 

tweede Afrikaansche ezel is de Dauw, Bguus Burchellii, 

door den reiziger Burchell valschelijk »Equus Zebra” 

genoemd. Hij heeft de gestalte van den Zebra en 

is ook digt gestreept als deze; maar deze strepen 

zijn ligter, eenigzins anders verdeeld, en zij ontbreken 

geheel en al op de pooten, afwaarts van den bovenarm 

Equus zebra. 

en de dijën. Bovendien zijn zijne hoeven breeder, 

van onderen minder uitgehold, en heeft hij, bij een 

gelijk getal lendenwervels, te weten zes, twee paar 

vibben minder, te weten zeventien, in plaats van 

Dit Zuid-Afrika, 

maar slechts noordelijk van de Oranje- en Vaalrivier 

Het 

streken den Quagga, die van hier zuidelijk in de 

negentien paren. dier wordt in 

aangetroffen. vervanet in de vlakten dezer 

vlakten tot aan het uiteinde van Zuid-Afrika 

aangetroffen wordt. De Hollanders dezer streken 
’ noemen dit dier »Gestreepte of Bonte Quagga”, en 

men wil dat Dauw slechts een tweede landnaam is 

van den Zebra, die door de Kaapsche boeren gewoonlijk 

„wild paard” genoemd wordt. De Dauw schijnt in 

staat te de 

Zebra, ofschoon ook hij in het onhandelbare van 

den gevangen makker worden dan 

laatstgenoemde soort deelt. De Dauw leeft, gelijk 

de Quagga en Zebra, tot kleine troepen vereenigd, 

en begeeft zich, in het drooge jaargetijde, dikwijls 

in gezelschap van Antilopen naar meer vruchtbare 

en bebouwde streken, om die met het invallen van 

den regentijd weder te verlaten. — De derde soort 

der Afrikaansche ezels, de Quagga, Eguns Quagga, 

is gemakkelijk van de beide overige te onderscheiden, 

vermits de strepen van den romp niet slechts op 

zelfs liechaam 

heeft 

dit 

Dit 

ten zuiden der 

het geheele 

De 

derhalve 

de pooten, maar op 

ontbreken. Quagea 

achttien houdt 

opzigt het midden tusschen Zebra en 

achter de heupen 

paar ribben en in 

Dauw. 

dier bewoont de vlakten van Afrika 

Vaal- en Oranje-rivier, en vervangt aldaar de plaats 
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van de Dauw. Gelijk deze, heeft het tamelijk breede, , 

op de onderzijde zeer weinig uitgeholde hoeven. Het 

wordt troepsgewijze en dikwerf in gezelschap van 

Struisvogels aangetroffen, en men wil, dat beide dieren 

elkàar nuttig zijn: de Struizen, omdat zij door hun 

scherper gezigt beter in staat zijn, op groote afstanden 

de gemeenschappelijke vijanden te ontdekken; de 

OQuagea’s, omdat zich in hun mest eene menigte 

groote torren verzamelen, die den Struizen tot voedsel 

verstrekken. Het schijnt dat de Quagga de meest 

handelbare der Afrikaansche ezels is, ofschoon men 

op zijn aard ook alles behalve staat maken kan. 

Gelijk de meeste overige groote, in de Kaap-Kolonie 

levende dieren, is ook de Quagga, door gedurige 

vervolgingen, thans vrij zeldzaam geworden, en wordt 

zelfs op vele plaatsen in het geheel niet meer gezien. 

DE ZWN DONEREN 

BELLUAE. 

De algemeene benaming dezer dieren, aan die der | 

zwijnen ontleend, toont aan, dat zij allen min of | 

meer met de zwijnen vermaagschapt zijn, ofschoon 

sommigen, vooral ook in hunne uiterlijke gestalte, 

aanmerkelijk daarvan afwijken. Men kan dit reeds 

bij den eersten oogopslag nagaan, wanneer men de 

verschillende hiertoe behoorende dieren onderling 

vergelijkt: te weten, de zwijnen, tapirs, olifanten, 

rivierpaarden, _neushorens en de zoogenaamde 

klipdassen. 

De trekken, welke deze dieren gemeenschappelijk 

hebben, zijn de volgenden. Zij zijn allen zeer stevig 

van maaksel en veelal groot of zelfs zeer groot en 

plomp van gestalte. Hunne teenen, drie, vier of | 

vijf in getal aan elken poot, zijn steeds van hoefachtige 

nagels voorzien, die echter meestal niet, zooals dit 

bij de herkaauwende dieren het geval is, op twee 

rijen geplaatst zijn. Zij hebben eene zeer dikke huid, 

en deze is veelal met borstels bezet, die echter bij 

vele soorten zoo enkel geplaatst zijn, dat de wrat- of 

huid den schubachtige van 

naakt te zijn. 

schijn heeft geheel 

Het tandenstelsel is bij sommige 

soorten in zoo ver onvolledige, dat de hoek- en ook 

de snijtanden ontbreken; er zijn daarentegen bij alle 

soorten kiezen aanwezig, wier kroon, ofschoon op 

verschillende wijze, ingerigt is tot het malen van | 

het voedsel. De maag dezer dieren is gewoonlijk 

eenvoudig; zij leven van plantaardig voedsel. Men 

treft hen in den wilden staat aan in de heete en 

gematigde luchtstreken van den aardbol, echter met 

uitzondering van Noord-Amerika en Australië. 

DE ZW ETNDESNS | 

SUS. 

De soorten, welke men onder dezen naam zamenvat, | 

hebben allen zoo veel algemeene overeenkomst met 

ons gewoon zwijn, dat zij, zelfs door den leek, dadelijk 

herkend zullen worden als behoorende tot voornoemd 

geslacht. Er is ook geene onder haar, die ons 

gewoon zwijn in grootte overtreft, maar men heeft 

er wel, die aanmerkelijk kleiner zijn. 

zijn uiterlijk voornamelijk 

De zwijnen 

gekenmerkt door hunnen 

tamelijk hoogen en sterk zijdelings zamengedrukten 

romp; door hunnen langwerpigen kop, eenen eenigzins 

verlengden, maar dikken en aan het vooreinde, 

waar de neusgaten uitkomen, schijfvormigen en als 

afgehakten snuit, en door hunne, naar achteren, 

tamelijk zwakke pooten, wier teenen, op weinige 

uitzonderingen na vier in getale, van driehoekige 

hoeven voorzien, op twee rijen, gelijk bij de 

herkaauwende dieren verdeeld en zoo geplaatst zijn, 

dat slechts de twee voorste hoeven tot op den grond 

reiken. Hunne oogen zijn klein, de ooren daarentegen 

De 

staart vertoont zich somtijds als een afgeknot stompje; 

middelmatig of tamelijk groot en bladvormig. 

in den regel is hij echter eenigzins verlengd, zoodat 

hij tot aan of over de hakken reikt, doch tegen zijn 

einde een weinig afgeplat en schroefvormig gedraaid. 

De huid der zwijnen is met lange, min of meer enkel, 

maar op den rug veelal digt staande, borstels bedekt. 

Zij hebben drie soorten van tanden, te weten: kiezen, 

snijtanden en hoektanden. De wijfjes vertoonen 

langs beide zijden van den buik, een aanmerkelijk 

getal tepels. 

De zwijnen hebben een buitengewonen aanleg tot 

Hunne stem bestaat uit een knorrend 

Zij voeden zich met allerlei plantaardige 

vet worden. 

geluid. 

stoffen, vooral wortels, boomvruchten, groenten; 

zij eten ook insekten, wormen, slangen, hagedissen 

en allerlei andere kleine dieren, die zij ontmoeten, 

zelfs krengen. Zij houden zich in bosschen op, 

voornamelijk in lage, moerassige streken, waar zij 

aan hunne neiging van in den modder te wroeten, 

kunnen voldoen. Het zijn nachtdieren, die veelal 

troepsgewijze leven. Het getal jongen, die het wijfje 

telkens ter wereld brengt, is gewoonlijk zeer 

aanmerkelijk. Men treft de zwijnen in alle landen 

aan, waar zwijndieren in het algemeen voorkomen. 
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Men kan de bekende soorten van zwijnen onder de 

vier volgende onderafdeelingen brengen. 

__ Men noemt EIGENLIJKE ZWIJNEN de soorten, die 

in gedaante, maaksel en grootte aan ous gewoon 

varken doen denken. Zij hebben in elke kaak zes, 

min of meer zwakke snijtanden; de hoektanden, 

gewoonlijk slagtanden genoemd, zijn daarentegen 

zeer sterk ontwikkeld, stevig, hoekig, min of meer 

gekromd, en die der bovenkaak zijn zelfs dikwijls 

naar boven omgebogen. De kroonen der kiezen zijn 

van knobbeltjes voorzien. Hun staart is gekronkeld, 

en elk hunner pooten is, behalve van de beide groote 

voorteenen, van twee kleinere achterteenen voorzien. 

Zij worden in de gematigde en heete luchtstreken 

van Europa, Afrika en Azië, oostelijk tot Japan, 

Formosa, Nieuw Guinea, de Aroe-eilanden en Timor 

aangetroffen. — De meest bekende soort is het 

gewone wilde Zwijn, Sus scrofa. Het is vooral kennelijk 

aan zijnen, achter de oogen, sterk opwaarts 

klimmenden kop, waardoor dit bovengedeelte zeer 

aanmerkelijk uitgehold schijnt. Het heeft bovendien 

zeer groote ooren en het geheele ligchaam digt met 

lange borstels bezet. De ouden zijn zwart- of rosachtig 

bruin van kleur; de jongen daarentegen hebben 

eene rosgeelachtige tint, die echter door. bruine, 

overlangsche strepen afgebroken wordt: men treft 

dit dier, in den wilden staat, in geheel Europa 

aan, met uitzondering van IJsland Zweden. 

In Groot-Brittanje en 

andere landen, b. v. in het 

er 

iu sommige streken van 

grootste gedeelte van 

ons rijk, is dit dier echter 

dit blijkbaar ook ons 

werelddeel, bij de uitbreiding van den landbouw, het 

geval worden. 

geheel uitgeroeid, en 

zal in vele landen van 

Het komt bovendien in Noordelijk 

Afrika, Syrië, Turkomanië en in het gematigde 

Siberië tot aan Dit dier 

bereikt eene lengte van vijf, en eene hoogte van 

ruim twee en een halven voet. 

het Baikal-meer voor. 

Oude voorwerpen 

wegen somtijds tot drie honderd pond. In sommige 

streken, b. v. in Sardinië, schijnen zij intusschen 

de opgegevene grootte niet te bereiken. Deze dieren 

houden zich op in bosschen, moerassen of in lage, 

met riet en gras begroeide der 

streken. 

een leger uit takjes en mos, hetgeen hun over dag 

tot rustplaats dient. In een soortgelijk leger werpt 

plaatsen opene 

Zij maken, op digt begroeide plaatsen, 

ook het wijfje, na ongeveer vier maanden dragens, 

hare jongen, wier getal, bij elken worp, vier tot 

twaalf bedraagt. De oude evers leven afgezonderd 

van de zeugen en hare jongen, die door de moeder 

geleid worden. Somtijds leven verscheidene zeugen 

met hare jongen gezellig, en wanneer het gebeurt, 

dat eene der zeugen omkomt, zoo neemt de andere 

tevens de zorg voor de overgeblevene biggetjes op 

zich. Deze zijn eerst in het vijfde jaar volwassen. De 

ouden bereiken eenen leeftijd van omstreeks veertig 

jaren, en het zijn schuwe, wilde en onhandelbare 

en 

dieren. De moeder verdedigt hare jongen, zelfs teren 

de aanvallen van den mensch, met blinde woede en 

zonder eenig haar zelve dreigend gevaar te ontzien. 

Men weet dat dit ook in een hoogen graad plaats 

heeft met den ever en oude dieren in het algemeen, 

wanneer zij bij de jagt, door honden of den mensch 

in het naauw gebraet worden, en dat honden en 

menschen zelfs daarbij gevaar loopen, ernstige, 

doodelijke wonden te krijgen, die het dier met zijne 

groote slagtanden toebrengt. Ons tam zwijn stamt 

klaarblijkelijk van het wilde zwijn af. Het werd, 

door tusschenkomst van den mensch, over de meeste 

streken van den aardbol verspreid, en het is in 

talrijke rassen ontaard, die allerlei afwijkingen 

aanbieden in grootte, kleur en de verhouding der 

verschillende ligchaamsdeelen. Men weet niet of er 

een wezenlijk soortelijk verschil bestaat tusschen ons 

wild zwijn en degenen die in China en Japan 

aangetroffen worden, ofschoon deze doorgaans kleiner 

zijn dan het onze. In China heeft men intusschen 

andere tamme rassen dan bij ons, van welke het 

zoogenaamd maskerzwijn, met een nagenoes kaal en 

vooral op den kop, gerimpeld vel, de zonderlineste 

en meest in het oog vallende is. — Het wilde zwijn 

van het vasteland van Oost-Indië, Sus cristatus, heeft, 

gelijk alle overige Oost-Indische soorten, het 

algemeen minder diet staande borstels en eenen, 

in 

langs de bovenlijn, niet uitgeholden en dus regten 

kop. Intusschen zijn de borstels der bovendeelen 

zeer lang, zoodat zij eene soort van manen en op 

de wangen eene soort van baard vormen. De kop 

Zij is op de bovendeelen 

Van 

deze soort bezat onze Dierentuin eertijds een oud 

dezer soort is zeer lang. 

zwart en bruin, op de onderdeelen witachtie. 

voorwerp, hetgeen ons gewoon wilde zwijn in grootte 

evenaarde. — Het zwijn van Borneo, Sus Larbatus, 

heeft eveneens eenen zeer langwerpigen en bovendien 

smallen kop, en is zeer kennelijk, hetzij aan eenen. 

uit zeer dikke gekrulde borstels zamengestelden 

bakkenbaard, hetzij aan zijne kleur, die dan eens 

nagenoeg effen zwart, dan wederom geelachtie is. 

Het bereikt eene aanmerkelijke grootte, zooals men 

dit ontwaren kan aan het prachtige in onze Diergaarde 

levend voorwerp. — Op Java heeft men twee soorten 

van zwijnen. De eene, Sus vittatus, die bovendien op 

Sumatra en blijkbaar ook op Banka voorkomt, is 

bruin van kleur met eenen schuinen , 

den hals. Op 

Java draagt het meer bepaaldelijk den naam van 

breeden, 

witten band over den snuit tot aan 

»Banen”. Dit wilde zwijn, op beide eilanden zeer 

menigvuldig, is van het zeestrand af tot in de 

bergen, op eene hoogte van omtrent vijf duizend 

voet boven de 

Boven deze hoogte, in de groote bergwouden, schijnt 

oppervlakte der zee, verspreid. 

het echter, volgens S. Müller, niet voor te komen. 

Het 

alang-alang begroeid, 

vlakten met 

met 

uitgestrekte 

woeste dalen 

bemint _ vooral 

boomen, 
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struiken en doornen bewassen, de gewoonlijk digt 

met houtbosschen en bamboes bedekte voorbergen, 

alsmede zulke sombere en vochtige streken langs 

den voet der groote bergen, welke met voor den 

mensch ondoordringbare wildernissen van glaga 

(Sacharum glaga), tapoesplanten (Elleteria coccinea) 

of laag, doch zeer digt staand houtgewas bedekt 

zijn. Ook in de vochtige en koele djati- of teakbosschen, 

in de lage landen, vindt het veel behagen. Het 

leeft gemeenlijk in troepen van 3 tot 5 stuks; slechts 

zeer oude voorwerpen en vooral de zeug, wanneer 

zij dragtig is of jongen heeft, treft men, en wel 

niet zelden, alleen aan. Deze maakt, tegen den tijd 

dat zij moet werpen, een nest gereed van dorre 

bladen, stukjes hout, de stangen van glaga- en 

tapoesplanten enz, al naar gelang der plaatsen, waar 

het wordt aangelegd. Dit nest, uitwendig uit een 

grooten ronglen hoop bestaande, is van binnen hol, 

ovenvormig, dikwerf, van eene, soms ook van twee 

openingen voorzien, in welk laatste geval deze zich 

tegenover elkaàr bevinden. De zeug werpt van 4 

tot 7 jongen, nu eens in het begin, dan weder tegen 

het einde, het meest echter omstreeks het midden 

der _drooge moesson, of in de maanden Junij, 

Julij of Augustus. Dit zwijn behoort, door zijne 

menigvuldigheid, en door de hem eigene vraatzucht, 

tot die dieren, welke den landman de meeste moeite, 

en dikwerf ook groote schade veroorzaken. De 

bosehvelden moeten veelal alleen om zijnentwille met 

houtwerk worden omheind; dringt het er doorheen, 

dan wordt de grond overal door hem omgewoeld, 

terwijl hij in het jonge plantsoen meer vernielt dan 

orbert. Vooral groot is soms de schade, welke het 

in de met bataten, jams, verschillende katjang- of 

boonsoorten, maïs of rijst beplante velden, alsook in 

de suikerriet-plantaadjen aanriet. In het bosch bezoekt 

het dikwerf de sagoweerpalmen 

groeijen, ter wille van de rijpe vruchten, welke van 

die boomen ter aarde zijn gevallen; het eet ook vele 

andere wilde vruchten, en onder deze vooral eikels. Aan 

de zeekusten en in de nabijheid van visschersdorpen 

aast het op 

plaatsen, waar 

allerlei dierlijke zelfstandigheden, 

inzonderheid op de kleine visschen (Equulae), welke 

de visschers, ten einde ze te droogen, op het warme 

zand der stranden uiteenleggen. Deze dierlijke 

zelfstandigheden geven aan het vleesch van dit zwijn 

meestal eenen zeer onaangenamen reuk en smaak. 

In zijne maag vindt men somwijlen min of meer 

groote ballen, overeenkomende met de zoogenaamde 

maagballen (Aegagropilae) der herkaauwende dieren. — 

De tweede soort van Java is Sws verrucosus. Zij is 

grooter dan de voorgaande, en bereikt nagenoeg de 

grootte van ons wild zwijn; zij heeft kleinere oogen, 

groote wratten boven de slagtanden en onder het 

oog, en een zeer onduidelijken, lieten dwarsband 

op de wangen. Deze soort werd tot heden toe nog 

niet op Sumatra aangetroffen. Zij is bij de Soendanezen 

meer bepaaldelijk onder den Maleischen naam van 

» Babi” bekend, terwijl de alseemeene naam der varkens 

in de taal dezer eilanders »Bedoel” is. Zij is over 

het algemeen veel minder menigvuldie dan de Banen 

(Sus vittatus), houdt zich het hooge 

alang-alang, in digt begroeide dalen en andere 

afgelegene woeste plaatsen in de lagere gedeelten 

meer in 

der bergen op, en leeft zelden in troepen, maar 

meestal alleen of twee of drie bij elkander. 

Haar aard is wilder en moediger, en wanneer zij 

zich verdedigt, worden hare sterke slagtanden den 

honden soms zeer gevaarlijk, Voor eenzaam liggende 

plantsoenen is zij miet minder schadelijk dan de 

Banen, waarom zij ook door de inboorlingen met 

dezelfde drift vervoled en gedood wordt, telkens als 

zich de gelegenheid daartoe opdoet. Haar vleesch is 

eenigzins grover en veel minder smakelijk dan dat 

van den Banen, zoo zelfs dat de Chinezen er zeer 

weinig van houden en het door de Europeanen 

schier nooit gegeten wordt. Alde eilanden, oostelijk 

van de Soenda-eilanden gelegen, tot Nieuw-Guinea, 

brengen wilde zwijnen voort, die echter, soortelijk, 

nog niet met die naauwkeurigheid bepaald zijn, die 

de hedendaagsche wetenschap vereischt. Dat van 

Celebes, Sus Celebensis genoemd, heeft veel overeenkomst 

met Sus verrucosus, schijnt echter standvastig kleiner 

Dat van nadert 

daarentegen den Sus vittatus, is echter ook kleiner 

tes zijn. Timor, Sus Timoriensis, 

dan deze, Een voorwerp, op Nieuw-Guinea verkregen, 

werd onder den naam van Sus Papuensis beschreven, 

maar het moet eerst uit nieuwe onderzoekingen 

blijken, in hoe ver dit dier verwant is met de overige 

zwijnen van Nederlandsch Indië, en of hiertoe ook 

Men kent 

evenmin het wilde zwijn der Philippijnsche eilanden, 

het zwijn der Aroe-eilanden behoort. 

hetgeen, volgens den bekenden reiziger von Kittlitz, 

die er een oud voorwerp van zag, een zeer groot 

en fraai dier zijn moet. — In Afrika en op Madagascar 

heeft men eenige soorten, die zich van de overige 

eigenlijke zwijnen onderscheiden door een, aan 

weêrszijde der wang, voor de oogen, geplaatst 

wratachtig uitsteeksel. De wangen zijn van eenen 

zwaren baard voorzien. De gewone soort wordt het 

Het 

ligchaam is overal met tamelijk lange borstels digt bezet, 

Maskerzwijn, Sus Africanus of larvatus, genoemd. 

en deze vormen op den nek zelfs eene soort van manen. 

De heerschende kleur van dit dier is een rood- of 

geelachtig grijs- of zwartbruin, hetgeen op den kop min 

of meer in het grijsachtige overgaat. De oogen zijn 

door een zwarten kring omgeven, en men ontwaart 

op de wangen eene zwarte streep. Dit dier bewoont 

Zuid-Afrika. — Het wilde zwijn van Madagascar 

schijnt geen wezenlijk verschil van genoemde soort 

aan te bieden, Daarentegen treft men in West-Afrika, 

aan de Kust van Guinea, eene soort, het Awastewijn, 

Sus pemcillatus, aan, die, ofschoon zeer verwant met 

het maskerzwijn, vooral daarvan afwijkt door hare 
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korte borstels, door de fraaije geelroode kleur, die 

op de meeste deelen overheerschende is, en den 

buitengewoon langen borstelkwast, waarvan de punt 

harer ooren voorzien is. De bezoekers onzer Diergaarde 

zijn in de gelegenheid geweest, dit prachtige dier 

levend gade te slaan. 

Het Kwastewijn. 

die der bovenkaak, zijn soms buitengewoon verlengd, 

regt opstaande en naar achteren omgekruld; men 

ontwaart in de bovenkaak slechts 4 snijtanden, 

terwijl er G in de onderkaak aanwezig zijn, en het 

getal kiezen van elke kaak is tot 5 beperkt. De 

naam van dit dier is uit het Maleisch ontleend en 

beteekent woordelijk: varkenshert. Het wordt op 

Celebes, Boeroe en de Sulla-eilanden aangetroffen. 

Ofschoon niet zeldzaam in deze landen, werden levende 

voorwerpen tot heden slechts in kleinen getale naar 

Europa vervoerd. Het heeft in zijne levenswijze 

veel overeenkomst met de overige zwijnen; maar zijn 

geknor is zwakker en niet afgebroken. De heerschende 

kleur van den Babi-roesa is een loodkleurig grijs. 

hetgeen echter op de binnenzijde der pooten ligter 

is en in het roodachtige trekt. 

Men geeft den geslachtsnaam van WRATZWIJNEN, 

PHASCOCHOERES, aan twee soorten van Afrikaansche 

varkens, die voornamelijk gekenmerkt zijn door den 

vorm van hunnen kop en de wijziging van hun 

tandenstelsel. De kop, en vooral de snuit, is veel 

breeder dan bij de overige zwijnen, en men ontwaart, 

aan weêrszijde der wangen, onder de oogen, een 

De BABIROESA, SUS BABIRUSSA, staat, als liet ware. 

op zich zelf, te midden der overige varkens. Dit 

dier heeft de gestalte der gewone zwijnen, maar zijn 

staart is miet schroefvormig gedraaid; de dikke en 

gerimpelde huid is slechts met zeer enkel staande en 

korte borsteltjes bezet; de slagtanden, voornamelijk 

Sus penicillatus. 

groot, wratachtig uitsteeksel. Zij hebben kleine 

snijtanden, die bovendien onderhevig zijn aan spoedig 

uitvallen. Hetzelfde heeft ook veelal plaats met 

de kiezen, weshalve dezer getal, op elke zijde van 

beide kaken, van drie tot vijf wisselt. Deze kiezen 

bieden buitendien het zonderlinge verschil, dat zij 

grootendeels uit kleine cylinders zamengesteld zijn. 

Hunne slagtanden zijn buitengewoon groot, dik, naar 

buiten geriet, maar vervolgens naar boven gekruld. 

Hun staart is niet gekronkeld, en zij dragen hem 

veelal regt in de hoogte, in plaats van hem te laten 

hangen. Zij hebben de zonderlinge gewoonte, bij 

het woelen en wroeten, de onderhelft der voorpooten 

naar achteren te buigen, en, op de zoogenaamde 

knie dezer pooten langs den grond heen te schuiven. 

Overigens hebben zij, in hunne levenswijze, veel 

overeenkomst met de eigenlijke zwijnen. De gewone 

soort. Phascochoeres Aethiopicus, wordt in Zuidelijk en 

Westelijk Afrika aangetroffen. Zij heeft de bovenkaak 

geheel van snijtanden ontbloot, en in de onderkaak zijn er 

slechts 4 aanwezig, die bovendien spoedig verdwijnen. 

dezer Reeds in 1775 werd een levend voorwerp 

soort naar Europa en wel voor de menagerie van 
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den stadhouder te ’s Hage gebragt: men vindt er de 

afbeelding en beschrijving van in het bekende en 

steeds nog voor de wetenschap gewigtige, ofschoon 

De 

vervangt de 

Het heeft 

echter 

nagenoeg eene eeuw oude, werk van Vosmaer. 

tweede soort, Phascochoeres Aeliani, 

voorgaande in Abyssinië en Kordofan. 

daarmede zeer veel overeenkomst, is een 

weinie kleiner, lichter van kleur, en heeft in de 

bovenkaak twee, in de onderkaak zes snijtanden. 

De rij der zwijnen wordt besloten door de zwijnen 

van Zuid-Amerika, NAVELZWIJNEN en in de wetenschap 

prcorYLES genoemd. Dit zijn de eenige plaatsvervangers 

der zwijnen in de Nieuwe Wereld. Zij zijn aldaar 

onder den naam van »Tajassoe” of ook onder dien 

van »Pecari” bekend. Zij wijken in hunne gestalte 

weinig van de eigenlijke zwijnen af; behalve dat zij 

meer ineengedrongen zijn, eenen meer gekromden 

rug hebben, en aanmerkelijk kleiner blijven, vermits 

hunne lengte hoogstens drie voet bedraagt. Daarentegen 

bieden zij drie geheel bijzondere kenmerken aan, te 

weten, dat de achter-buitenteen geheel ontbreekt, 

dat men in de plaats van den staart slechts eenen 

dikken knobbel ontwaart, en dat zij op den rug eene 

klier hebben, waarin een onaangenaam riekend vocht 

afgescheiden wordt. Ten opzigte van het tandenstelsel 

merkt men op, dat de slagtanden minder ontwikkeld 

zijn dan bij de eigenlijke zwijnen, dat er in de 

bovenkaak vier, in de onderkaak zes snijtanden 

aanwezig zijn, en dat het getal kiezen, op elke zijde 

van beide kaken, zes beloopt. Deze dieren houden 

in de bosschen van het heete Amerika zich groote 

op, en zijn aldaar vrij menigvuldig, vooral daar zij, 

gelijk de meeste overige zwijnen, gezellig leven, 

Zoodanige troepen trekken, door eenen ouden ever 

gedeelte van het 
te) 

jaar, van de eene plaats naar de andere, om hun 

aangevoerd, gedurende een groot 

voedsel op te zoeken, hetgeen voornamelijk in de 

wortelen en vruchten van allerlei boomen bestaat. 

Zij ontzien op deze togten de breedste rivieren 

De Indische Tapir. 

niet en zwemmen er met gemak over. Ofschoon 

zij, gedurende de heete uren, gaarne onder 

de wortelen of in de holen van groote boomen 

uitrusten, zijn zij niet te min dikwijls ook over dag 

bedrijvig. Zij rigten ook, waar zij de gelegenheid er 

toe vinden, schade aan in de plantsoenen. De zeug 

werpt telkens slechts twee jongen. Zij worden in 

de gevangenschap zeer mak, en dikwijls, ten behoeve 

der Dierentuinen, naar Europa vervoerd. Men kent 

twee soorten van navelzwijnen. 

heeft 

kleur, die echter door eenen witten, aan weêrszijde 

van de keel tot op den schouder loopenden band 

afgebroken wordt. De tweede soort, Dicotyles labiatus, 

De gewone soort, 

Dicotyles torquatus, eene grijsachtig bruine 

is zwart, welke kleur echter op de onderkaak door 

wit vervangen wordt. 

DET AP RES 

TAS ISRSURS: 

De uiterlijke gestalte der tapirs doet aan die der 

zwijnen denken. Intusschen zijn zij grooter, dikker 

en steviger van maaksel; hun hals is zeer stevig en 

staart klein 

stompvormig; hun neus loopt in eenen kleinen, 

van boven gewelfd; hun is zeer en 

eenigzins afwaarts gekromden snuit uit; de pooten 

zijn van hoeven voorzien, die aan de voorpooten 4, 

aan de achterpooten > in getal, en allen op eene 

rij geplaatst zijn; hun ligehaam is, in plaats van met 

borstels, met korte of weinig verlengde en zachte 

haren bedekt; zij hebben op elke zijde der bovenkaak 

7, der onderkaak 6 kiezen, en de kroon van al deze 

kiezen is door eene insnede in twee dwarsstrepen 

verdeeld; de hoektanden zijn in beide kaken aanwezig. 

hoektand der bovenkaak wordt bovendien en elke 

door eenen kleinen zoogenaamden valschen hoektand 

Tapirus Indicus. 
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gevolgd; hun schedel eindelijk 1s in het oog vallend, 

doordien de neusbeenderen gezamenlijk de gedaante 

van een hartvormig blad hebben, ver naar boven 

en achteren geplaatst zijn, en doordien de bovenkaak 

reeds den vorm van den snuit aantoont. Deze snuit 

is dik, naar voren allengs een weinig dunner uitloopend, 

nagenoeg vierkant, aanmerkelijk korter dan het overige 

gedeelte van den kop, zeer bewegelijk, en aan het 

einde, waar de neusgaten uitkomen, als afgehakt. 

Hunne oogen zijn klein en zijdelings geplaatst, en 

zij hebben tamelijk korte, regtopstaande ooren. De 

zeer jonge tapirs zijn, gelijk de jonge varkens, met 

lichte, uit vlekken gevormde overlangsche strepen 

versierd. 

De tapirs bereiken veelal een lengte van 5 en 

eene hoogte van 3 voet. Zij bewonen bosschen, hoog 

of laag gelegen, en voornamelijk ook de oevers van 

rivieren of meren, of andere lage, moerassige streken, 

die met riet, houtgewas en waterplanten begroeid 

zijn. Over dag liggen zij verscholen in het bosch, 

of het riet, waarin zij, in het een en ander, vaste 

gangen hebben; maar tegen het vallen van den avond 

komen zij te voorschijn, om op de vruchten en 

bladeren van waterplanten of allerlei andere gewassen 

Zij zwemmen en duiken zeer goed, 

Hun 

stemgeluid is een eigenaardig schel gefluit, hetgeen 

te gaan azen. 

en loopen zelfs op den grond van het water. 

echter in geene verhouding staat tot de grootte van 

het dier. In den vrijen staat zijn zij zeer schuw en 

vreesachtig; g; in de gevangenschap worden zij echter 

weldra even tam als huisdieren, en daar zij noch 

teêr van aard, noch moeijelijk in de keuze van het 

voedsel zijn, zoo kunnen zij gemakkelijk vervoerd en 

in de Diergaarden gehouden worden. 

De tapirs werden tot heden slechts in het heete 

Amerika en in Achter-Indië met de eilanden Sumatra 

en Borneo aangetroffen. Men kent met zekerheid 

vier soorten van tapirs. 

De gewone Tapir, Tapirus terrestris, maar gewoonlijk 

»Americanus” genoemd, schijnt het geheele heete 

Zuid-Amerika aan deze zijde van het Andesgebergte 

te bewonen. Hij is eenkleurig donkerbruin, en heeft 

zeer kort en glad haar, behalve langs de bovenlijn 

van den hals, waar het haar langer is en eene soort 

van manen vormt. Dat de jongen van deze, gelijk 

van alle overige soorten, van witte, overlangsche 

strepen voorzien zijn, hebben wij reeds vermeld; in 

dezen leeftijd is het haar ook eenigzins langer dan 

bij de ouden. De gewone tapir wordt in dichte, 

lage bosschen en voornamelijk in de nabijheid van 

het water aangetroffen. Hij schuwt de zon, en woelt 

gaarne, gelijk de varkens, in den modder. Bij avondtijd 

en in den vroegen morgenstond gaat hij veelal te 

water, te baden. Men treft hem meest 

enkel, zelden in familiën van twee tot drie stuks bij 

om zich 

elkaâr aan. Zijn gehoor en reuk zijn voortreffelijk. 

Hij is buitengewoon schuw, en schrikt en ontvlugt 

onmiddellijk, zoodra hij lucht krijgt van de aannaderine 

van den mensch. Hij zwemt vrijwillig over de breedste 

rivieren en duikt uitstekend. In de gevangenschap 

wordt hij zeer mak, en laat zich gaarne krabben, wrijven 

of zelfs borstelen. De gewone tapir werd van alle 

overige soorten het eerst in Europa bekend, en behoort 

in de Diergaarden geenszins onder de zeldzaamheden. 

In de hooge streken van het Andesgeberste, in 

het heete Zuid-Amerika heeft 

uiterlijk door het gebrek aan manen en haar tamelijk 

lang haar gekenmerkte soort. Dit haar is bruinzwart, 

maar lichter aan den grond. Bovendien is de kin wit. 

en lippen en ooren zijn met wit gezoomd. Dit dier, 

door de bewoners van zijn geboorteland Pinchague 

men eene andere, 

genoemd, werd ook onder den naam van Zapirus 

pichague in de wetenschap ingevoerd, waar het 

bovendien die van Tapirus villosus en Tapirus Roulinii 

voert. Men wil, dat dit dier in grootte eenigzins 

onderdoet voor den gewonen tapir. 

Eene derde Amerikaansche soort, Tapirus Bairdi. 

werd van de overigen afgescheiden, als vormende 

niet slechts een eigen geslacht, maar zelfs eene 

familie, dat het 

tusschenschot van den neus bij oude voorwerpen 

eigene om reden kraakbeenig 

nagenoeg geheel verbeent, terwijl dit bij al de overige 

soorten slechts aan het achtergedeelte van dit schot 

plaats heeft. Men vindt derhalve dit dier vermeld onder 

den naam van »Elasmognathus” in de onderfamilie der 

»Elasmognathinae”” In grootte en door het gebrek 

aan manen, doet het aan den Pinchaque denken. Het 

is bovendien van de beide overige Amerikaansche 

tapirs te onderkennen, doordien de onderzijde van 

den kop en hals geheel wit en eene streep langs de 

aan dit wit grenzende deelen rosachtig van kleur zijn. 

Dit dier werd in Centraal-Amerika aangetroffen. 

De Tapir der Oude Wereld, Tapirus Indicus, die 

ook de bijnamen van »Sumatranus, Malayanus en 

bicolor,” en bovendien den eigenen geslachtsnaam 

van »Rhinocheerus” draagt, is zeer gemakkelijk te 

herkennen, doordien zijne zwarte kleur afgebroken 

wordt door grijsachtig wit, hetgeen de ooren en 

nagenoeg den geheelen romp, achterwaarts van de 

schouders, inneemt. De jongen zijn, gelijk die der 

overige soorten, op eenen donkeren grond, overlangs 

met wit gestreept. De manen ontbreken. Het haar 

is kort en glad. Dit dier heeft 19 paar ribben en 

A lendewervels. Het is over geheel Achter-[ndië van 

Malakka tot het Zuidelijke China verspreid, en komt 

ook op Sumatra en Borneo voor, ontbreekt echter 

op Java even als in Himdostan en Bengalen. De 

bekende Nederlandsche reiziger S. Müller, die dezen 

tapir op Sumatra heeft waargenomen, zegt dat hij 

de bosschen slechts zelden verlaat en daardoor buiten 

allen invloed op de huishouding der menschen blijft. 

Hij doorkruist het liefst de groote bergwouden, en 

schijnt zich langen tijd in eene bepaalde streek op 

te houden. Daar baant hij, even als de Rhinoceros, 

17 
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door zijne dikwerf herhaalde wandelingen langs eenen 

zelfden weg, diepgevoorde paden in de wildernis, 

niet zelden over steile hellingen en in enge dalen, 

tot op duizende voeten boven het zeevlak. Voornoemde 

reiziger heeft den Tapir, op de Westkust van Sumatra, 

in menige bergstreek, somtijds tot op eene hoogte 

van 4000 voet, aangetroffen. Op Borneo werd de 

Tapir in de binnenlanden van Pontianak, en wel 

door den natuurkundigen reiziger Diard, waargenomen; 

daarentegen schijnt het dier in de uitgebreide, vlakke, 

bedekte streken der Zuidkust van dit 

De Indische Tapir is 
met bosch 

eiland geheel te ontbreken. 

zacht van aard, en hij wordt, zelfs wanneer hij oud 

In de Dierentuinen behoort 

hij nog steeds onder de zeldzame soorten; intusschen 

heeft men meer dan eens gelegenheid gehad, en 

heeft die nog, prachtige voorwerpen daarvan levend, 

hetzij te Amsterdam, hetzij te Landen, te zien. 

gevangen is, zeer tam. 

DE ON IE ACNE EEN 

ENDE PrHVANS: 

De dieren, aan welke men den naam van Olifanten 

gegeven. heeft, zijn bij elkeen bekend en kunnen 

gemakkelijk van alle overige dieren onderscheiden 

worden, zoowel omdat het de zwaarste en, na de 

Giraf. 

tengevolge der kenmerken, welke hun zeer lange 

de grootste van alle landdieren zijn, als 

tromp, de buitengewoon ontwikkelde stoottanden en de 

zeer groote, bladvormige ooren aanbieden. Het maaksel 

hunner kiezen biedt bovendien geheel eigenaardige 

bijzonderheden. Hun kop is groot, de hals dik en 

kort. hun ligehaam ineengedrongen en zeer zwaar; 

de pooten zijn zeer dik, ofschoon tamelijk lang, en 

in elk geval langer dan bij de zwijnen, tapirs, 

neushorens en rivierpaarden, gelijk ook hun buik 

veel minder hangende is. Deze omstandigheden, 

namelijk dat de olifanten tamelijk hoog op de pooten 

zijn en geenen hangenden buik hebben, verleenen 

ook aan hunne geheele uiterlijke gestalte iets hetgeen 

alles behalve onbevallig is, en het lompe der overige 

deelen doet vergeten. 

De nadere beschouwing der verschillende deelen 

heeft 

de volgende uiteenzetting. 

van dit dier ons aanleiding gegeven tot 

Hun kop is zeer hoog 

en van boven als gewelfd, tengevolge der talrijke, 

onregelmatige boezems, welke in de buitengewoon 

dikke ‚de hersenpan overdekkende beenderen 

aanwezig zijn. Het voorste gedeelte van den 

schedel wordt bijkans uitsluitend gevormd door de 

buitengewoon groote tusschenkaaksbeenderen, welke 

de wortels der beide reusachtige stoottanden bevatten. 

De beenen neusholte is, door de ontwikkeling van 

voornoemde- beenderen, ver naar boven en achteren 

verplaatst, en de neusbeenderen vertoonen zich slechts 

in de gedaante van twee kleine, reeds in den vroegen 

leeftijd ineengesmoltene stukken. Als voortzetting 

dezer beenen neusholte ontwaart men den, in de 

rust afwaarts tot op den grond hangenden, nagenoeg 

rolvormigen tromp, wiens ontelbare en op verschillende 

wijze ineengrijpende spieren de beweging van dit 

eigenaardige werktuig in alle rigtingen mogelijk 

maken, en die, tot aan het einde door de neusgaten 

doorboord en hier van twee lipachtige aanhangsels 

voorzien is. Aangezien er, behalve de stoottanden, 

geene andere tanden dan kiezen aanwezig zijn, en 

de tromp de plaats der bovenlip vervangt, zoo 

is de kleine mondopening nagenoeg geheel en al 

verborgen achter den grond van den tromp, en zij 

wordt van onderen door de kleine kegelvormige 

onderlip gesloten. De oogen zijn zeer klein, hoog 

aan de zijden van den kop geplaatst, en zij worden 

van boven beschermd door een bundel van diet 

staande borstelharen. De ooren hebben de eedaante 

van buitengewoon groote, platte lappen, die de 

zijden van den korten, dikken en eenigszins naar 

boven gerigten hals min of meer volkomen bedekken. 

Hun rug is, van voren naar achteren, een weinig 

gewelfd, en de romp heeft eenen zeer grooten 

omvang. De pooten, van welke de beide voorste den 

dubbelen omvang der achterste hebben, doen zich 

voor als eene vormelooze massa, en doen derhalve 

onwillekeurig aan palen of boomstammen denken, 

vooral doordien de teenen, aan elken poot ten getale 

van vijf, als het ware, geheel met de massa der pooten 

meengesmolten zijn, en hunne tegenwoordigheid 

slechts van voren, aan de vereelte huid der zool, 

aangetoond is door de vijf kleine plat aanliggende 

hoeven, van welke, somtijds, de beide buitensten 

niet eens ontwikkeld zijn. De staart reikt nagenoeg 

tot aan de hiel; hij is aan zijn eindgedeelte zijdelings 

zamengedrukt en met dikke, maar elastische en 

tamelijk lange haren bezet. De geheele huid der 

olifanten is met eene dikke, omeflene, korstachtige, 

donker grijze opperhuid bekleed, en in alle rigtingen, 

vooral volgens de geledingen van het dier, van eene 

menigte rimpels voorzien, die de beweging der dikke 

huid gemakkelijk maken. De bruine borstelharen, 

welke men uit de huid ziet uitsteken, staan bij 

jonge voorwerpen digt bij elkaar; bij de ouden 

zijn zij daarentegen zeer spaarzaam verdeeld. De 

wijfjes-olifanten hebben slechts twee, en wel op de 

borst geplaatste tepels. Er zijn op weêrszijde van 

elke kaak twee zeer ruime tandholten aanwezig, en 

elke dezer holten bevat een zoogenaamden kies. 

Intusschen is elk dezer kiezen wederom zamengesteld 

uit een grooter of kleiner getal, bijkans loodregte, 

dubbele _dwarsplaten, die bij jonge voorwerpen 

dikwijls los tegen elkaàr geplaatst zijn, zoodat elke 

plaat een kies vertegenwoordigt, en hetgeen men 

kiezen noemt, eigenlijk als een zamengestelde kies 
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te beschouwen is. Het tot het kaauwen bestemde 

gedeelte van voornoemde platen is gevormd door hare 

verglaasde evenwijdige of langwerpig ruitvormige, 

vrije randen. Naarmate de kiezen door het kaauwen 

slijten, ontstaan, 

platen, en in diezelfde mate verdwijnen allengs 

aan hare achterzijde, nieuwe 

de voorste platen, doordien zij gedurig, in eene 

schuinsche rigting naar voren en boven gedrongen 

worden en allengs geheel en al wegslijten. De 

stoottanden, die de gedaante van, aan de achterhelft, 

holle kegels hebben, komen eerst in de zesde maand 

van het leven der jongen te voorschijn, en worden, 

tusschen het tweede en derde jaar, op de gewone 

wijze, door de blijvende stoottanden vervangen. Deze 

worden, ten minste bij de Afrikaansche soort, somtijds 

zoo groot, dat zij een gewigt van 60 tot 70 

pond hebben: zij leveren het bekende elpenbeen. 

De ohfanten hebben 3 lendenwervels, eene zeer 

eenvoudige maag, bunne darmen zijn zeer ruim en 

zij Zijn van een buitengewoon grooten blinden darm 

voorzien. Deze dieren bereiken eene hoogte van 

omstreeks tien voet. Men wil dat het tijdperk van 

den groei en den leeftijd dezer dieren ongeveer gelijk 

zijn aan die van den mensch. 

Men treft de 

grootere troepen vereenigd aan, en deze worden in 

olifanten meestal tot kleinere of 

den regel door een oud mannetje aangevoerd. 

Zij kunnen even suel loopen als een 

het 

water of 

paard, en 

zich in gaarne in de 

het 

zwemmen met veel gemak. 

houden algemeen 

nabijheid van moerassen op. Zij 

Hun voedsel bestaat in 

gras, bladeren, boomschors, de saprijke twijgen van 

heesters of boomen en in vruchten. Zij plukken het 

met behulp van den tromp af‚en dit werktuig dient 

ook om het in den mond te brengen, eveneens als 

om het water op te slorpen en het vervolgens 

in den mond uit te storten. De jongen zuigen 

daarentegen met den mond zelven, en niet met den 

snuit. Ofschoon de olifanten rustig en niet woest 

van aard zijn, is niet te min hun karakter verschillend 

volgens de soorten en ook somtijds volgens de 

voorwerpen, de sekse, den leeftijd en het jaargetijde. 

Men kan algemeen aannemen, dat de Afrikaansche 

olifant het minst te vertrouwen is, terwijl de soort 

van Ceylon en Sumatra de zachtste van allen is, 

en die van het vasteland van Indië, in dit opziet, 

het 

Zij zijn derhalve, in Indië, als het ware, halve 

midden houdt tusschen de beide overigen. 

huisdieren geworden, werden van oudsher in de 

veldslagen gebruikt, ofschoon men als huisdier de 

voorkeur geeft aan den olifant van Ceylon, en deze 

soort, om die reden, veel op dit eiland gevangen en 

naar het vasteland van Indië vervoerd wordt. Deze 

dieren werden ook, reeds in de tijden der oude 

Grieken en Romeinen, levend naar Europa gebragt, 

en in het openbaar vertoond, waar zij door hunne 

grootte, gestalte, lijdzaamheid en de handige en 

doelmatige wijze, waarop zij zich van hunnen tromp 

te bedienen, de 

opwekten, maar ook tevens aanleiding gaven tot 

allerlei 

weten verwondering van elkeen 

overdrevene verhalen van hunne vermeende 

buitengewone verstandelijke vermogens. Zoodanige 

vertooningen kan men nagenoeg in elken Dierentuin 

aanschouwen. De oude Romeinen rigtten de olifanten 

af, om, in hunne openlijke spelen, eene soort van 

dans, uit eenvoudige rhythmische sprongen bestaande, 

uit te voeren, of zelfs, op een schuinsch gespannen 

koord, op de wijze der koorddansers, heen en weder 

te loopen. Intusschen worden de zachtste olifanten, 

in den bronstijd, somtijds zeer wild, en het is alsdan 

gevaarlijk, deze anders veelal zoo lijdzame dieren te 

behandelen. 

De thans levende soorten van olifanten worden in 

het grootste gedeelte van Afrika, op het vasteland 

van Indië, van den Indus tot Cochinchina, en op 

Ceylon en Sumatra aangetroffen. Zij vormen niet 

meer dan drie, onderling aanmerkelijk en standvastig 

verschillende soorten, hetzij dan dat men in Afrika 

eene bijsoort wilde aannemen, die door mij reeds 

vroeger onder den bijnaam van breedkoppige (laticeps) 

aangevoerd werd. De handtastelijke en standvastige 

verschillen der drie voornoemde soorten liggen 

voornamelijk in den vorm der kaauwranden van de 

kiesplaten en in het getal rugwervels en ribben, en 

het is opmerkelijk, dat beide hoofdkenmerken in eene 

gelijke evenredigheid gewijzigd zijn. De Afrikaansche 

olifant namelijk heeft de breedste en ceniezins 

ruitvormige kroonen op de kiesplaten, en tevens het 

grootste getal ribben, te weten 241 paar. Bij den 

olifant van Ceylon en Sumatra zijn voornoemde 

kieskroonen smaller en het getal ribben is slechts 

20 paar. De olifant van het vasteland van Indië. 

die de kroonen der kiezen wederom smaller heeft, 

van 19 

uitgestorvene soort eindelijk, nElephas primigenius,’” 

is slechts paar ribben voorzien. Bij de 

wier overblijfsels in de min of meer gematigde en 

koude streken van het noordelijk halfrond aangetroffen 

worden, zijn voornoemde kroonen het smalst van 

allen en het getal ribben beloopt slechts 18. Uit 

deze vergelijkende opgaaf blijkt het tevens, dat de 

zoogenaamde Mastodons der voorwereld, ofschoon de 

olifanten nabij staande, wel eene paralelle, maar niet 

eene doorloopende rij met de olifanten uitmaken. 

Hoe dit ook zij, de verspreiding der thans levende 

soorten van olifanten biedt zoo hoogst eigenaardige 

zij levert stof tot 

uit haar alléén meer dan 

verschijnselen aan, zoo veel 

nadenken, en men kan 

toereikende feiten putten, om eene geheele heirschaar 

van thans geliefkoosde vooronderstellingen met hare 

gevolgtrekkingen tot niet te maken; hetzij dan dat 

men, uit de lucht gegrepene redeneringen of in 

de verbeelding ontsprotene hersenschimmen in de 

plaats wil zetten van feiten, of dat men aan de 

gemakkelijke bespiegelingen, die de onwetendheid, 



(es 

steeds bij de hand heeft en paart met een weinig 

dialectica, de voorkeur geeft boven de, langs den 

weg der waarneming en ondervinding, moeijelijk 

verkregene wezenlijke uitkomsten. De verspreiding 

der olifanten toont inderdaad verschijnselen, die de 

menschelijke geest niet gissen konde, en evenmin 

verklaren kan. De uitgestorvene soort toch moeten 

wij in het noordelijk halfrond, veelal onder ijs en 

sneeuw begraven, zoeken. De Afrikaansche olifant 

bewoont alleen een der uitgebreidste werelddeelen, 

vele malen uitgestrekter dan de verbreidingskring 

van den Indischen olifant, terwijl de derde soort 

tot twee eilanden Ceylon en Sumatra beperkt is, 

die, als het ware, verzinken in den verspreidingskring 

van den Indischen en vooral dien van den 

Afrikaanschen olifant. Het merkwaardigste van dit 

alles is bovendien de omstandigheid, dat Ceylon aan 

de eene, en Sumatra aan de andere zijde, nagenoeg 

in 

stooten aan woonplaatsen van den Indischen olifant, 

te weten Dekkan Malakka; dat de Fauna 

van Ceylon veel overeenkomst heeft met die van 

en 

Dekkan, die van Sumatra met die van Malakka; 

dat daarentegen deze beide eilanden ver van elkaâr 

verwijderd zijn en zeer weinig overeenkomst hebben 

ten opzigte hunner Fauna; eindelijk dat Borneo, 

hetgeen nagenoeg dezelfde dieren heeft als Sumatra, 

even als Java, in het geheel geenen olifant herbergt. 

Deze algemeene opgaven zullen toereikende zijn om 

te dienen als inleiding tot de bijzondere beschouwing 

der enkele soorten. 

De Afrikaansche olifant, Elephas Africanus, ìs, zelfs 

in zeer jongen leeftijd, dadelijk te herkennen aan 

zijne groote ooren, die van het midden der kruin 

de heenreiken. tot over keel Hij is bovendien 

gekenmerkt door de breede en min of meer duidelijk 

ieZie) 

het grootste getal ribben bij 

ruitvormige gedaante der kroonen van zijne kiesplaten, 

door de olifanten 

waargenomen, te weten 21 paar, terwijl de staartwervels 

slechts 26 in getal zijn, en door andere minder 

De Afrikaansche 

olifant schijnt in het algemeen de overige soorten in 

in de oogen vallende kenmerken. 

grootte te overtreffen, zijne stoottanden worden ten 

minste veel zwaarder, en zijn derhalve ook nagenoeg 

de eenigen die in den handel voorkomen en van Afrika 

naar het vasteland van Indië, Europa en Noord-Amerika 

De 

ook veel minder zacht van aard, en in den tammen 

uitgevoerd worden. Afrikaansche olifant is 

staat dikwijls luimig en niet te vertrouwen. Ofschoon, 

ten tijde der Ptolomeërs, door de oude Eeyptenaren 

en Karthagers tot de krijgsdienst gebruikt, bewees 

hij intusschen minder goede diensten dan de Indische 

Men treft den 

Afrika zuidelijk van 

soort. Afrikaanschen olifant in geheel 

Nubië en de groote woestijn 

aan. Intusschen werd hij in de kolonie aan de Kaap 

de Goede Hoop, gelijk het rivierpaard en andere 

groote dieren, allengs geheel uitgeroeid. Vroeger 

kwam de olifant ook ten noorden van de woestijn 

op het zoogenaamde Atlas-gebergte voor, waar hij 

echter reeds ten tijde der Romeinsche heerschappij 

over deze streken uitgeroeid werd. Egypte en Nubië 

schijnt hij niet bewoond te hebben; men vindt er 

ten minste geene afbeeldingen van op de Oud 

Egyptische monumenten. Hij houdt zich gaarne in 

de nabijheid van het water op, vooral in streken 

die met bosch begroeid zijn, en komt, onder zoodanige 

omstandigheden, zelfs op het gebergte tot eene 

hoogte van tien duizend voet boven het zeevlak 

voor. Hij leeft tot troepen van 50 of meer stuks 

vereenigd, die zich vaste wegen door het bosch 

banen, door de planten en struiken eenvoudig met 

de pooten te vertrappen en met hunnen snuit de jonge 

boomen te ontwortelen, of de hinderlijke boomtakken 

af te breken. Hij gaat gaarne in het water, en 

zwemt voortreffelijk. Langs de hellingen van bergen 

schuift hij, op de borst liggende, met behulp der 

uitgestrekte voorpooten, allengs naar de laagte. 

Klimmende buigt hij de voorpooten zamen en schuift, 

op, de zoogenaamde knieën dezer pooten, naar de 

hoogte, met behulp der uitgestrekte achterpooten. 

Hij slaapt gewoonlijk liggende, somtijds ook staande. 

Zijn gang is een gewone pas; vervolgd, draaft hij 

intusschen met even veel snelheid als een paard. 

Hij voedt zich voornamelijk van bladeren, de wortelen 

van struiken, en eet ook, ofschoon minder gaarne, 

gras. Hij ontziet ook de plantsoenen niet, wordt 

echter daarvan, wegens zijne vrees voor den mensch, 

de of een eenvoudigen 

vogelschrik afgehouden. Ofschoon hij bij dag dikwijls 

door ligtste omheining 

in de weer is, gaat hij veelal ’s nachts uit, om zijn 

voedsel te zoeken. Het wijfje draagt ruim twintig 

maanden. Men vangt den Afrikaanschen olifant in 

groeven of doodt hem met schietgeweer en lanzen. 

Door de veelvuldige vervolgingen die hij ondergaat, 

wordt het getal dezer dieren zeer verminderd. 

_ De Zedische Olifant, Blephas Indieus, onderscheidt 

zich al dadelijk van de Afrikaansche soort door veel 

kleinere ooren; de beide randen der kieskroonen 

vormen nagenoeg evenwijdige gegolfde lijnen; de 

staart is aanmerkelijk langer en door een grooter 

getal wervels (94) ondersteund; er zijn twee paar 

ribben minder aanwezig, dus in het geheel 19; de 

stoottanden zijn veel kleiner en bij de wijfjes dikwijls 

zeer zwak: de vorm van den kop en andere deelen 

bieden eindelijk allerlei kleine afwijkingen. Hij is 

bovendien zachter van aard, en staat in grootte een 

weinig ten achteren bij den Afrikaanschen olifant. 

De Indische ohifant wordt in 

Achter-Indië tot Malakka, Siam 

aangetroflen. Hij was in Indië, van de oudste tijden 

geheel Voor- en 

en _Cochinchina 

aan, als half huisdier bekend, ’t welk tot hiet dragen 

van lasten, tot de krijgsdienst of allerlei andere 

verrietingen gebezied werd, wat alles aldaar nog 

hedendaags plaats heeft. Hij speelt, zooals elkeen 

weet, eene hoofdrol in de godenleer en bouwkunde 
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der oude Indiërs. Im de vroegere geschiedenissen 

des bijbels wordt er geen gewag gemaakt van den 

olifant. 

veel overeenkomst met de Afrikaansche. 

In hare levenswijze heeft deze soort zeer 

De Sumatrasche Olifant, Blephas Sumatranus, die, 

behalve dit eiland, ook Ceylon bewoont, werd vroeger 

algemeen, en wordt zelfs thans nog dikwijls met 

den Indischen verwisseld. Dit is blijkbaar daaraan 

toe te schrijven, dat de natuurkundigen, de nieuwere 

waarnemingen voorbijgaande, zich bepalen tot het 

raadplegen der geschriften van G. Cuvier, die, van 

den beginne af‚ beide soorten niet slechts verward, 

maar zelfs de door hem opgegevene hoofdkenmerken 

van den Indischen olifant, niet van deze soort, maar 

van die van Ceylon en Sumatra ontleend heeft. 

Intusschen is de olifant van laatstgenoemde eilanden 

gemakkelijk te onderscheiden van zijnen Indischen 

nabuur, en wel voornamelijk door de kroonen zijner 

niet kiezen, ofschoon 

ruitvormig zijn gelijk bij den Afrikaanschen olifant, 

die aanmerkelijk breeder, 

en doordien er 20 paar ribben aanwezig zijn, dus 

een paar minder dan bij den Afrikaanschen en een 

Wat het 

getal staartwervels en de grootte der ooren betreft, 

paar meer dan bij den Indischen olifant. 

zoo stemt deze soort met die van het vasteland 

van Indië overeen. Zij is zachter van aard dan 

de Indische, en wordt derhalve ook bij voorkeur 

als huisdier gebruikt. Tot dien einde worden er‚ op 

Ceylon, van tijd tot tijd, groote jagten op olifanten 

gemaakt en deze, levend gevangen, naar het vasteland 

van Indië vervoerd. Het kan derhalve gebeuren 

en is reeds gebeurd, dat zoodanige voorwerpen uit 

Ceylon, Calcutta naar Europa gebragt en 

door de natuurkundigen voor den Indischen olifant 

Van 

somtijds levende olifanten naar Borneo gebract, 

over 

gehouden worden. Sumatra worden er ook 

alwaar deze dieren anders niet in den wilden staat 

voorkomen, en dit wordt o.a. reeds door Magelhaëns 

verhaald. 

Er werden reeds in 1786 levende voorwerpen van 

den Ceylonschen olifant naar Europa en wel naar 

Nederland vervoerd. Dit waren de beide vermaarde 

olifanten van de menagerie des stadhouders Willem 

V, die in 1795 door de Franschen naar Parijs 

gebragt, later aldaar stierven, door G. Cuvier als 

Elephas Indicus beschreven werden, en waarvan de 

geraamten nog heden in het Museum te Parijs 

aanwezig, en geplaatst zijn naast een olifantsgeraamte, 

van Duvaucel uit Bengalen gezonden, maar zonder 

tegenspraak afkomstig van een uit Ceylon aangebrast 

voorwerp, terwijl het eenige, door G. Cuvier onderzochte, 

geraamte van den Indischen olifant, door hem reeds 

in 1815 aan het Museum te Leiden werd afgestaan. 

Deze soort is even menigvuldig op Ceylon als 

op Sumatra. Op eerstgenoemd eiland worden zij 

gevangen en naar het vasteland van Indië vervoerd; 

op het laatstgenoemde maakt men er van tijd tot 

tijd groote jagten op en doodt ze, zonder eenig 

voordeel er van te trekken. 

uiterlijke kenmerken, door welke deze soort van de 

Indische afwijkt, zijn wel reeds bij eene oppervlakkige 

vergelijking in het oog vallend, kunnen echter eerst 

De menievuldiee fijne 2 is ) 

bij voorwerpen van gelijke grootte van beide soorten 

met volkomene zekerheid uiteengezet worden, 

De Olifant van Sumatra. Elephas Sumalranus. 



nr 180 2 

Het gewone Bivierpaard, 

DEEKIE SRS PAPAS RED KERN 

FRSO SPAONDEAFMIUESE 

De rivierpaarden, ook nijlpaarden genoemd, 

behooren uitsluitend aan Afrika, en worden in 

alle streken van dit werelddeel, waar groote rivieren 

of meren aanwezig zijn, aangetroffen. Benoorden de 

groote woestijn schijnen zij intusschen niet geleefd 

te hebben, terwijl zij in Onder- en Opper-Egypte 

sedert lang uitgeroeid zijn. Een gelijk lot viel hun 

ook te beurt in de bevolkte streken van Zuidelijk 

Afrika. | 

Ofschoon geheel eigenaardie van gestalte, kan men 

zich deze dieren voorstellen als reusachtise, vette, 

naakte varkens, lompe en met een buitengewoon 

grooten, breeden en nagenoeg vierkanten, maar 

eenigzins afgeplatten kop, eenen zeer korten en sterk 

zamengedrukten staart, korte en dikke pooten, allen 

van vier op eene rij geplaatste hoeven voorzien, 

naar voren en boven gerigte neusgaten met kleppen, 

korte ooren, en snij- zooals ook hoektanden van eene 

geheel eigenaardige gedaante. 

De snuit der rivierpaarden is even breed als de 

kop, van voren restlijuig, aan alle zijden afeerond, 

en met dikke borstels bezet. De bruimachtie 

vleeschkleurige huid vertoont geene groote, vaste 

plooijen gelijk die der neushorens, en is van enkele 

korte haren voorzien. De kroonen der kiezen vormen 

twee op een kruis gelijkende figuren; men ontwaart 

aan weêrszijde der bovenkaak 7, der onderkaak 6 

kiezen. De hoektanden door het vertoonen eene 

Hippopotamus amphrbtus. 

wederkeerig op elkaàr wrijven ontstane schuinsche 

vlakte; die der bovenkaak staan loodreet, die der 

onderkaak zijn zeer groot en een weinig-naar voren 

gerigt. Er zijn in elke kaak 4 snijtanden aanwezig, 

die der onderkaak steken nagenoeg regt vooruit, en 

de beide middelste zijn veel grooter dan de buitenste. 

Tot het verblijf in het water bestemd, zijn de 

plaatsing en het maaksel van neus, oogen en ooren 

geheel voor de levenswijze dezer dieren geschikt. De 

reusgateu, namelijk, liegen geheel van voren en diet 

bij elkaâr op den breeden vleezigen snuit, welke het wijd 

openen en sluiten der neusgaten en kleppen, waar van 

zij voorzien zijn, zeer gemakkelijk maakt. De aan 

den zijrand der bovenvlakte van den kop hggende 

oogen zijn eveneens een weinig naar boven gerigt, 

zeer kleinen van een derde, binnenste ooglid voorzien. 

De ooren zijn kort, regt opstaande, en worden, bij 

het duiken, gesloten door eene, aan den ingang van 

het oor gelevene, bolle verhevenheid. 

Er zijn slechts twee soorten van rivierpaarden 

bekend. Het gewone Rivierpaard, Hippopotamus amphibius, 

bovenvermelde streken, is, met uitzondering van 

over geheel Afrika verspreid. Dit dier bereikt meer 

dan tien voet lengte en ruim vier voet hoogte. De 

wanneer het dier eenigen 

heeft, 

Het heeft 15 paar ribben en 

huid neemt, tijd op 

het drooge vertoefd eene donkerbruine of 

leikleurige tint aan. 

D lendenwervels. Het bewoont rivieren en meren, 

Het 

houdt zieh grootendeels in het water op, waar men 

het, over dag, van tijd tot tijd, den snuit uit het 

Bij deze 

en men treft het aldaar dikwijls gezellig aan. 

water ziet steken, om adem te halen. 
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gelegenheid laat het dikwijls een hevie snuiven 

hooren. _ Over leet het 

zandbanken, om zich door de zon te laten beschijnen. 

In het riet maakt het vaste gangen. Het gaat bij 

nachttijd aan de oevers, om zijn voedsel te zoeken, 

dag zich somtijds op 

hetgeen in gras en de bladen van allerlei planten 

bestaat. Het rivierpaard is niet wild gelijk de 

neushoren, en zijne verstandelijke vermogens zijn 

veel meer ontwikkeld, Het ontvluet den mensch, 

en schijnt hem alleen gevaarlijk te worden, wanneer 

het geldt zijn kroost te verdedigen, of wanneer het 

dier uit lompheid de over zijn verblijfplaats varende 

schuiten omver werpt. Men vangt deze dieren met 

harpoenen, of doodt ze met lanzen en schietgeweer. 

In het laatste geval zijn gewone geweren en looden 

kogels, even als bij de olifanten en neushorens, van 

weinig uitwerking, en moet men zich van geweren 

van een geheel buitengewoon groot kaliber en ijzeren 

Het 

rivierpaard wordt reeds in den Bijbel vermeld, en 

kogels bedienen, om zijn doel te bereiken. 

wel onder den naam van »Behemoth”’; Herodotus 

maakt er eveneens gewag van; de oude Romeinen 

vertoonden niet zelden levende voorwerpen in hunne 

spelen, maar na dien tijd werd er eerst in 1850 

wederom een levend voorwerp naar Europa, en wel 

naar Engeland gebragt. Het was een jong mannetje. 

Nadat er ook een paar te Parijs aangekomen waren, 

verkreeg de Amsterdamsche Diergaarde, in April 

1860, twee jeugdige rivierpaarden van beide sekse. 

Zij groeiden spoedig, en reeds eenige jaren later 

bragt het wijfje een jong voort, hetgeen echter, kort 

na de geboorte, het leven verloor, en wel door de 

overdrevene zorg der moeder, die, om haar jong 

tegen gevaar te behoeden, het rusteloos heen en 

weder wierp, waardoor verwondingen ontstonden, 

welke alras den dood ten gevolge hadden. Toen 

er eene volgende geboorte plaats moest hebben, 

mogt het den schranderen oppasser gelukken, het 

jong ongedeerd en ongezien van de moeder uit den 

stal te verwijderen. Maar dit jong stierf weldra, 

blijkbaar uit gebrek van eene doeltreffende manier, 

om het zijn voedsel, in koemelk bestaande, te doen 

binnenkrijgen, en niettegenstaande het overgebraet 

was naar eene tot dit einde doelmatig ingerigte 

verblijfplaats. Bij eene derde geboorte mogt eindelijk 

het 

ofschoon niet zonder een onuitputtelijk geduld, zachte 

de opvoeding van kostbare dier gelukken, 

behandeling en een naauwlettend en onafgebroken 

toezigt toegepast te hebben. Thans heeft het wijtje 

van het in den Amsterdammer Dierentuin levend 

paar nijlpaarden reeds vier keeren telkens een jong 

ter wereld gebragt, en het bleek daarbij, dat de 

draagtijd naauwkeurig zeven maanden en een en 

twintig dagen beloopt. 

De tweede soort van nijlpaard, Mippopotamus 

Liberiensis, is tot nog toe slechts onvolkomen bekend. 

Zij bereikt slechts de helft der grootte van het 

gewone nijlpaard, en onderscheidt zich daarvan, 

behalve door andere wijzigingen van minder belane, 

voornamelijk door eenige afwijkingen in den vorm 

Westkust 

in de rivieren der Kolonie Liberia ontdekt. 

der kiezen. Dit dier werd aan de 

Afrika, 

van 

DiE NEUS HO RE NS: 

RHINOCEROS. 

De meushorens doen door hunne uiterlijke gestalte 

aan die der zwijnen denken, maar zij zijn veel 

grooter en lomper, hunne pooten zijn veel dikker, 

hun kop is grooter, zij hebben slechts drie hoeven 

aan elken poot, hun snuit is gewelfd, van boven met 

een of twee horens gewapend, en loopt in eene meer 

of min puntige bovenlip uit, hun tandenstelsel is 

verschillend, en al hunne overige deelen toonen min 

of meer in het oog vallende wijzigingen. 

De neushorens hebben eene zeer dikke en ruime, 

slechts met enkele, stijve haren bezette huid; deze 

is, bij de soorten met één horen, van schubachtige 

wratten en van enkele diepe plooijen voorzien, die, 

als de geledingen van een pantser, de bewegingen 

van het dier gemakkelijk maken. De horens zijn 

gevormd uit, tot eene vaste massa zamengegroeide 

haarvezels. De pooten zijn tamelijk kort, zeer dik, 

en van vier naar voren gerigte teenen voorzien. 

De staart is kort, dik, zijdelings zamengedrukt, en 

aan zijn einde, langs de hooge kanten, met tamelijk 

lange borstelharen bezet. Hunne ooren zijn van 

middelmatige grootte, bladvormig, regtop staande, 

en ver naar boven en achteren op het hoofd geplaatst. 

van 

van middelmatige grootte; zij liggen tamelijk hoog 

De lippen 

De oogen, diepe huidplooien omgeven, zijn 

en zijdelings. zijn zeer beweegbaar; 

de bovenlip is min of meer driehoekig en puntig, 

de onderlip min of meer breed. De mondopening 

is klein. De wijde langwerpige neusgaten zijn aan 

het vooreinde van den snuit geopend. Hun kop is 

van boven min of meer uitgehold, en de neusbeenderen 

verwelfsel boven het als het ware, een 

Op dit verwelfsel zit de 

vormen, 

voorgedeelte der kaken. 

horen, en, bij aanwezigheid van een tweeden, volgt 

deze op den eersten. Het tandenstelsel der neushorens 

is gekenmerkt door het gebrek aan hoektanden en 

doordien de snijtanden, ten minste in den volwassen 

leeftijd, of eveneens ontbreken, of slechts vier in 

getale Men ontwaart aan elke 

zijde der bovenkaak zeven, der onderkaak zes kiezen: 

in elke kaak zijn. 

eerstgenoemde vertoonen aan de binnenzijde eene diepe 

insnede, laatstgenoemde hebben halve-maanvormige 

kroonen. De maag der neushorens is eenvoudig, 

zij hebben lange darmen en eenen zeer grooten 

blinden darm; maar de galblaas ontbreekt. 
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In de verstandelijke vermogens staan de neushorens 

op eenen lagen trap van ontwikkeling; zij zijn traag, 

woest en onhandelbaar van aard; rennen, wanneer 

zij verontrust of getergd worden, menschen of dieren 

overhoop, en zoeken ze met hunne horens te dooden. 

Hun voedsel bestaat in de bladeren van zekere 

heesters en boomen, of in gras. Zij slaan hun 

verblijf hetzij in bosschen of met heesters bedekte 

streken op, en worden dikwerf in moerassige plaatsen 

aangetroffen, waar men hen alsdan dikwijls, gelijk 

de zwijnen te doen plegen, in den modder ziet 

rondwoelen. 

Deneushorens behooren, zooals het schijnt, uitsluitend 

in Afrika en Oost-Indië thuis. In Afrika komen zij 

van Abyssinië zuidelijk tot aan de Kaap de Goede 

Hoop voor; intusschen zijn zij in de kolonie van 

laatstgenoemde streek sedert lang uitgeroeid. In Azië 

treft men hen van Bengalen zuidelijk en oostelijk 

tot Siam, het Maleische schiereiland en de drie groote 

Soenda-eilanden aan. 

De 

volgens het getal hunner horens en andere hiermede 

bekende soorten van neushorens vormen, 

gelijken tred houdende kenmerken, twee verschillende 

afdeelingen: te weten die der neushorens met een 

horen en die der soorten met twee horens. 

De soorten met een horen werden, met zekerheid, 

tot nog toe slechts Oost-Indië aangetroffen. 

Zij zijn bovendien zeer gekenschetst door de diepe 

huidplooijen, welke de verschillende hoofddeelen van 

in 

hun ligchaam, onderling, als de gedeelten van een 

Men kent met 

zekerheid slechts twee soorten van neushorens met 

een horen. 

De eene 

»Äsiaticus”’ 

pantser, van elkaàr afscheiden. 

is Rhinoceros unicornis, ook »Indicus” of 

genoemd. Zij wordt op het vasteland 

van Indië, van Bengalen tot Siam, aangetroffen. 

Haar groote kop is van boven sterk uitgehold en 

de ooren zijn langer en puntiger dan gewoonlijk. 

Men ontwaart op de voorarmen, de heupen, onder de 

knie en om de achterpooten diepe overlangsche 

plooijen; achter om den rug en om de schouders, 

gelijk ook voor de schouders, tot op de helft harer 

De staart is tusschen de 

plooijen, als het ware, in eene schede verborgen. 

De huid vormt den eene groote, 

dwarsstaande kwab. Er zijn in de onderkaak, behalve 

hoogte, dwarse plooijen. 

onder hals 

twee groote snijtanden, twee kleine aanwezie, die 

tusschen deze groote geplaatst zijn; terwijl de beide 

groote snijtanden der bovenkaak naast twee kleine, 

De 

Dit dier 

bereikt eene lengte van negen, en eene hoogte van 

die echter niet zelden uitvallen, geplaatst zijn. 

kleur van de huid is grijsachtig bruin. 

omstreeks vijf voet. Dit is de soort, die bijna 

uitsluitend levend naar Europa gebraet wordt en 

waarschijnlijk ook het dier hetgeen reeds in den 

Bijbel onder den naam van »Raam” vermeld wordt. 

De tweede is Lhinoceros soort met een’ horen | 

Javanieus of »Sondaieus.” Zij heeft veel overeenkomst 

met de gewone of voorgaande soort, is echter door 

de volgende kenmerken zeer gemakkelijk daarvan 

Haar kop is naar evenredigheid 

boven uitgehold; de 

schubachtige wratten der huid zijn kleiner, de 

dwarse kwab onder den hals ontbreekt, en de 

groote huidplooi, welke de schouders van voren 

begrenst, loopt, 

schouders op te houden, boven om den geheelen 

achterhals heen, zoodat zij met de gelijke plooi 

der tegenovergestelde zijde van het dier volkomen 

te onderscheiden. 

kleiner en van minder 

in plaats van op de helft der 

vereenigd is. Al deze kenmerken zijn overigens 

reeds bij pas geboren of zelfs nog ongeboren jongen 

met volkomene duidelijkheid zigtbaar. Men heeft 

langen tijd gemeend, dat deze soort aan het eiland 

Java eigen was en aldaar de plaats verving van den 

gewonen Indischen neushoren. Men beweert intusschen, 

dat zij ook op het vasteland van Indië over Malakka 

tot op de talrijke eilanden, die in het delta van 

den Ganges en Brahma-poetra liggen, en onder den 

naam van »Sunderbunds” bekend zijn, verspreid is. 

Zij schijnt in grootte niet onder te doen voor de 

gewone Indische soort, vermits een oud mannetje, 

door wijlen Dr. S. Müller gezien, tusschen negen en 

tien voet lengte had, behalve den staart, die ruim 

anderhalven voet lang was. De wijfjes zijn intusschen 

doorgaans kleiner en haar hoorn is 

ontwikkeld, dat hij zich veelal slechts als eene 

flaauwe verhevenheid voordoet. De kleur der huid 

is een graauwachtig bruin, hetgeen echter tusschen 

de huidplooijen aan de lip en zachtere deelen in 

Op 
Java is de neushoren over het geheele westelijke 

gedeelte van het eiland verspreid, komt echter 

slechts in wildernissen en nergens menigvuldig voor. 

Men treft hem zoowel in de bosschen der lage 

kuststreken als op de hooge bergen aan. Intusschen 

zoo weinig 

het algemeen in het-vleeschkleurige overgaat. 

bemint dit dier de nabijheid van het water en legt 

zich, evenals de buffel, gedurende de heetste uren 

van den dag, nagenoeg geheel onder het water, of 

wentelt zich in modderpoelen en slijkerige diepten 

Ofschoon het eene groote ligchaamskracht 

bezit, toont zich dit dier 

den mensch, en laat zich 

om. 

schuw en bevreesd voor 

gemeenlijk door hem op 

de vlugt jagen; doch wanneer het in ’t naauw gebragt 

of verwond wordt, of een jong bij zich heeft, staat 

het den mensch niet zelden en onderneemt op hem 

met zijne ongetemde krachten eenen geduchten 

De Duvancel 

Bengalen en de Nederlandsche natuurkundige 

aan val. Fransche _ natuurkundige 

in 

van Raalten, werden op deze wijze, elk op zijne 

beurt, zoodanig gewond, dat zij te naauwernood 

den dood ontsnapten, om eenige jaren later door 

ziekten weggesleept te worden. Wat den heer van 

Raalten betreft, zoo had hij, behalve dat hem eene 

rib gebroken was, eene zeer gevaarlijke buikwond, 



verscheidene zware wonden aan het linkerbeen, eene | 

in het gewricht van den regter voet en menigvuldige 

kneuzingen. Volgens zijne verzekering waren de 

zware verwondingen aan de kuit en den rester 

voet door het gebit van het dier te weeg gebragt. 

Dit had hem bij herhaling met den muil aan die 

deelen aangetast en van den grond opgeliet. Dit dier 

leeft, buiten paartijd, meestal afgezonderd. 

Volgens de verzekering der inboorlingen, werpt het 

wijfje om de twee of twee en een half jaar een 

jong. Dit dier baant zich geregelde paden in de 

bosschen. Het voedt zich met de bladeren van 

den 

allerlei boomen en heesters, met hunne uitspruitsels 

of jonge takken, met bamboesbladen en allerlei 

andere grassoorten. Het brengt veel nadeel toe aan 

het nieuwe plantsoen, al ware het slechts door 

In het 

hoog-Javaansch heet de neushoren »Waàrak,” in het 

en Soendaneesch »Badhak.” 

»Rodomala,” schijnt 

zijnen loggen, alles verpletterenden tred. 

laag-Javaansch Een 

andere Soendaneesche naam, 

door dezen volksstam op het wijfje in den paartijd 

toegepast te worden. 

De Indische soort met twee horens, Rhinoceros 

Sumatranus, stemt door de twee groote snijtanden, 

waarvan elke kaak voorzien is, met de eenhoornige 

soorten overeen, heeft echter slechts een klein getal 

en minder diepe huidplooijen, te weten eene om den 

schouder en den bovenarm, eene om de dij en eene 

voor de liesstreek, terwijl men onder den hals twee 

dwarse kwabjes 

zeer in het oog 

waarneemt. Zij wijkt dus op eene 

loopende wijze van de Afrikaausche 

neushorens af, die, ofschoon eveneens van twee horens 

voorzien, in de bovenkaak in het geheel geene, in 

de onderkaak slechts zeer kleine, vroeg uitvallende 

snijtanden hebben, en wier huid, behalve aan den hals 

en voor de lies, geheel van plooijen ontbloot is, en 

die eenen naar evenredigheid veel erooteren kop 

hebben. 

bovendien veel kleiner dan alle overige neushorens. 

De Indische soort met twee horens is 

Dit dier werd op het eiland Sumatra ontdekt, maar 

het bewoont het schiereiland van Malakka tot 

Assam, en het schijnt bovendien, dat de op Bornéo 

levende tot Het 

bereikt eene lengte van ongeveer zeven voet. De 

ook 

neushoren deze soort behoort. 

achterste horen is steeds zeer klein, en ook de voorste 

is gewoonlijk niet langer dan een halven voet en 

bovendien veel slanker dan bij de overige soorten. 

Het schijnt intusschen, dat deze horens, ten minste 

bij voorwerpen van het vasteland van Indië, somtijds 

een of zelfs anderhalven voet lengte bereiken, in dit 

geval echter zeer dun zijn. De kleur der huid is veel 

hechter dan bij de eenhoornige soorten, en het jong 

is geheel met wolachtige, geelwitte haren bedekt. 

Deze neushoren, minder krachtig zijnde dan de 

overige soorten, is ook minder woest van aard, en 

In 

Men 

de jagt op hem is dus ook minder gevaarlijk. 

zijne levenswijze toont hij weinig verschil. 

IS 

vangt hem in diepe door palissaden versterkte, en 

met dunne takken en boombladeren geheel overdekte, 

regthoekige kuilen. Op Sumatra draagt hij, bij de 

inlanders, den naam van »Bada.” 

De overige soorten met twee horens worden allen 

in Afrika aangetroffen, alwaar die met een horen 

geheel schijnen te ontbreken. 

Afrika hebben, behalve aan den 

lies, in het geheel geene huidplooijen; de bovenkaak 

is geheel van snijtanden ontbloot, en in de onderkaak 

zijn slechts in de jeugd kleine snijtanden, ten getale 

De neushorens van 

hals en voor de 

van vier, aanwezig. Zij overtreffen alle overige soorten 

in grootte, hebben een zeer grooten kop en in het 

algemeen langere horens dan de Indische soorten. 

Men heeft drie soorten van Afrikaansche neushorens 

onderscheiden. De gewone soort, Rhinoceros bicornis 

of »Africanus”, heeft eenen hoogen, korten en, even 

als LAinoeeros untcornis, van boven uitgeholden kop. 

De voorste horen bereikt een tot twee voet lengte 

en is aan de bovenhelft naar achteren gebogen; de 

achterste horen is daarentegen klein en kegelvormig. 

Dit dier heeft twintig paar ribben en drie lendewervels. 

De huid is geelachtig olijfkleurig. Het mannetje 

wordt twaalf voet lang en over de vijf voet hoog. 

Dit dier werd vroeger menigvuldie in de kolonie 

aan de Kaap de Goede Hoop en verder binnenlands 

aangetroffen, echter is het binnen de grenzen der 

kolonie thans geheel uitgeroeid. Intusschen bleek 

een jong voorwerp, onlangs uit Abyssinië naar Londen 

aangevoerd, eveneens tot deze soort te behooren. 

Dit 

plaatsen, aan de bronnen en oevers van rivieren, en 

dier houdt zich bij voorkeur op moerassige 

in streken op, die dun met bosch of struiken begroeid 

zijn. Het voedt zich met de bladeren en takjes van 

struiken en lage boomen. — Men neemt algemeen aan, 

dat er in Zuid-Afrika eene andere, met de voorgaande 

naauw verwante soort, Zkiroceros Keitloa genoemd, 

bestaat. Men zegt, dat zij zich voornamelijk 

onderscheidt door eenen eenigzins langeren kop, 

doordien de achterste horen veel langer en wel 

even lang als de voorste en steeds zeer sterk zijdelings 

zamengedrukt is, eindelijk door hare, vooral in de 

rigting der achterdeelen veel donkerder huidkleur, 

ZB 

dus tamelijk diep in de binnenlanden van Zuid-Afrika 

De Keitloa wordt slechts noordelijk van 25° 

aangetroffen, en behoort in de verzamelingen tot de 

grootste zeldzaamheden. — Zeer verschillend van de 

Afrikaansche de overige soorten is daarentegen 

Rhinoceros simus. Zij is voornamelijk kennelijk aan 

haren, naar achteren, buitengewoon verlengden kop, 

hare breede en niet driehoekige bovenlip, hare zeer 

breede onderlip, hetgeen reeds uit de grootere breedte 

van het voorgedeelte der onderkaak blijkt, en de 

buitengewone ontwikkeling van haar voorsten horen, 

terwijl de achterste horen zeer kort is. De huidkleur 

van dit dier is gewoonlijk bruinachtig wit; het wordt 

door de inlanders »witte neushoren” derlialve ook 

18 
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genoemd. Deze is de grootste van alle bekende soorten, 

vermits zij tot dertien voet lengte bereikt. Bij 

voorwerpen van deze grootte heeft de kop eene 

lengte van drie voet, en de voorste horen is even 

lane, De witte neushoren bewoont, gelijk de Keitloa, 

de binnenlanden van Zuid-Afrika, komt echter slechts 

Men treft hem, 

gelijk de overige Afrikaansche soorten, tot kleine 

troepen vereenigd, op grasvlakten, of op heuvelachtige 

noordelijk van Kurrichane voor. 

en met struiken begroeide streken aan. 

De Neuskhoren van Jara. 

DE KEI P DASSSTENNE | 

EI WER WAD | 

De Hollandsche volkplanters aan de Kaap de Goede 

Hoop hebben den naam van Klipdas gegeven aan een 

dier, welks zonderlinge gestalte en maaksel langen 

tijd een raadsel geweest is voor de natuurkundigen, 

en welks verwantschap met de zwijndieren voor het 

eerst aangetoond werd door G. Cuvier, De uiterlijke 

gestalte der klipdassen doet, inderdaad, veeleer aan die 

der marmotten, dan aan die der zwijndieren, denken; 

hun maaksel toont daarentegen ten duidelijkste aan, 

dat zij zich meer aan de neushorens dan aan andere | 

dieren aansluiten, ofschoon zij in het algemeen als 

een zeer afwijkende vorm beschouwd moeten worden. 

De Afrika 

Azië, te 

en in de 

Arabië 

Het zijn dieren die ongeveer 

klipdassen worden in 

nabijliegende streken van weten 

en Syrië, aangetroffen. 

de grootte hebben van een groot konijn; maar hunne 

pooten zijn korter en dikker, hun ligchaam is veel 

steviger en meer ineengedrongen; hun kop is hooger; | 

de ooren zijn tamelijk klein en afgerond; hun staart 

heeft de gedaante van een stompje:; zij hebben zeer 

Rhinoceros Javanicus. 

korte teenen, aan de- voorpooten slechts drie in 

getal, en deze zijn van breede, platte en van voren 

als afgehakte nagels voorzien, met uitzondering echter 

den van binnensten pagel der achterpooten, die 

gootvormie en omgekruld is. Al hunne deelen 

zijn met zachte, tamelijk lange haren digt bekleed, 

tusschen welke echter enkele langere borstelharen 

Aan 

snorren. Zij hebben een groot getal ribben. Hunne 

staan. hunneu snuit ontwaart men stevige 

kiezen, aan weerszijde van elke kaak zeven in getal, 

hebben in haren vorm veel overeenkomst met die 

der neushorens. De hoektanden ontbreken geheel 

en al. De snijtanden zijn daarentegen tamelijk groot 

en men ontwaart er in de onderkaak vier. in de 

bovenkaak slechts twee. Hunne maag is in twee 

afdeelingen gescheiden, en zij hebben eenen grooten 

blinden darm. 

Men heeft 

opgemerkt. 

verscheidene soorten van klipdassen 

De 

rotsen op. terwijl men beweert, dat anderen op boomen 

eenen houden zich uitsluitend op 

leven. Zij voeden zich met gras en gebladerte. 

De meest bekende soort is de Kaapsche Klipdas, 

Hyrar capensis. Zij wordt in Zuid-Afrika aangetroffen 

en houdt zich op rotsen op. Zij is van onderen 



geelachtig wit, van boven bruin, met eene zwarte 

vlek op den Men deze soort 

afgescheiden den Klipdas van Abyssinië, die veel 

lichter van kleur is. Deze klipdas leeft gezellig lanes 

de hellingen der valleijën, op rotsachtige plaatsen en 

heeft van rug. 

bij voorkeur op zoodanige, die in alle rigtingen van 

spleten en holen voorzien zijn. Men ziet hen aldaar 

gewoonlijk rustig zitten of liggen, en zich blootstellen 

aan de verwarmende stralen der zon; maar zij 

ontvlugten oogenblikkelijk, zoodra zij een luid gedruisch 

hooren of honden en menschen waarnemen. In de 

nabijheid der woningen zijn zij echter, indien zij niet 

verontrust worden, geenszins bang voor den mensch. 

De Kaapsche Klipdas, Hyrar Capeusis. 

Hun ergste vijand is de luipaard, die, lanes de 

rotsen klauterende, tracht deze dieren te bekruipen 

en te bespringen. Zeer zonderling is het, dat men 

in de nabijheid dezer klipdassen of onder hen 

eenige andere dieren, te weten eene soort van 

Iehneumon, »Herpestes zebra” en eene hagedis met 

een stekelachtigen staart, »Stellio,” aantreft, die met 

hen in goede verstandhouding schijnen te leven, 

en van de waakzaamheid der klipdassen voordeel 

voor hunne eigene veiligheid schijnen te trekken. De 

klipdassen zetten namelijk steeds eenen schildwacht op 

een hooger gelegen punt uit. Zoodra deze onraad 

bemerkt, laat hij een schel gefluit hooren, en op 

hetzelfde oogenblik vlugten alle aanwezige klipdassen 

in de holen en spleten der rotsen, en met hen de 

Iehneumons en hagedissen. Zoodra het gevaar voorbij 

is, komen eerst de hagedissen en wel in den beginne 

slechts met den kop uit de rotsspleten te voorschijn ; 

op deze volgen allengs de Ichneumons, en eindelijk 

wagen zich ook de klipdassen weder in het vrije. 

Zij voeden zich van gras en allerlei kruiden, en 

schijnen, daar zij veelal in streken leven, waar geen 

water is, ook geene of weinig behoefte aan drinken 

te hebben. Daarentegen De 

klipdassen hebben meer behendigheid in het klauteren 

eten zij zeer veel. 

en springen dan in het loopen. Bij het op- en 

nederklauteren tegen min of meer loodregte rotswanden 

schijnen zij, gelijk de onder den naam van Gecko’s 

bekende hagedissen, ondersteund te worden door de 

buitengewoon zachte en elastieke zolen hunner 

teenen en voeten. Men heeft verder als soort 

aangevoerd den klipdas van Syrië, die blijkbaar het 

dier is, hetgeen in de Heilige Schrift onder den 

naam van »Saphan” voorkomt. — De op boomen 

levende soorten hebben eene witte vlek op den 

rug, en haar buik «is geheel wit. — De gewone 

boom-klipdas, Byram arboreus, werd in Zuid-Afrika 

ontdekt; een andere, Hyrar sylvestris genoemd, is 

donkerder van kleur en behoort aan de Goudkust te huis. 

DE LUI ARAMIS: 

BRADYPUS. 

Men geeft den naam van Luijaarden aan eenige 

van het heete 

gestalte en maaksel 

door hunne 

zoogdieren 

dieren Amerika, die 

van alle overige 

zoodanig afwijken, dat zij, als het ware, eene orde 

op zich zelven uitmaken, niettegenstaande zij, door 

hun onvolledig tandenstelsel, aan de mierdieren doen 

denken. In vroegere tijdperken van onzen aardbol 

had men ook reusachtige, op den grond levende 

soorten, terwijl de thans levenden zich op boomen 

ophouden. 

De luijaarden zijn dieren van de grootte eener 

zware kat. Zij doen door hunnen ronden kop, hunne 

naar voren gerigte oogen en hunne lange, tamelijk 

dunne ledematen, eenigzins aan apen denken, met 

welke zij echter geene eigenlijke verwantschap hebben. 

De staart ontbreekt geheel en al, of vertoont zich 

in de gedaante van een klein, rond stompje. Hunne 

teenen zijn onderling tot aan de groote sikkelvormige 

en aan de voorpooten twee of 

De 
nagels vereenigd, 

drie, aan de achterpooten steeds drie in getale. 
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De gekraagde Luijaard. Bradypus torquatus. 

kleme oorschelp is onder het grove en drooge haar | 

verborgen, hetgeen alle deelen van het ligchaam 

bedekt. Zij hebben snijtanden noch hoektanden ; maar 

het 

hoektanden aan, terwijl zij tevens 

voorste paar kiezen neemt den vorm van 

‚ gelijk alle overigen, 

rolvormie zijn. Aldeze kiezen hebben noch verglaassel, 

noeh eigenlijke wortels. 

Hunne 

De tong der luijaarden is 

klein en glad. maag is, even als bij de 

herkaauwende dieren, zeer zamengesteld, of, met andere 

woorden, er zijn drie magen aanwezig, van welke 

de eerste zeer groot, de derde zeer klein en wederom | 

door eene dwarse plooi in twee afdeelingen gescheiden 

is. Het darmkampaal is daarentegen kort, en de | 

blinde darm ontbreekt. De bloedvaten der pooten 

vormen vaatvlechten. De tepels staan op de borst. 

De het dat 

neusbeenderen zeer klein zijn en dat het jukbeen 

schedel vertoont eigenaardige, de 

van achteren vrij en naar onderen in een groot 

uitsteeksel verlengd is. 

De Luijaards worden uitsluitend in de groote 

bosschen van het heete Amerika, van de Honduras-baai 

zuidelijk tot Paraguay aangetroffen. Zij houden 

zich steeds op boomen op, aan wier takken zij 

nagenoeg altijd hangen of bedaard rondklauteren. 

Op den grond komen zij slechts om van den eenen 

boom naar den anderen te geraken, en zij bewegen 

zich alsdan, vooral wanneer zij vervoled worden, 

met meer snelheid dan gewoonlijk, ofschoon deze 

bewegingen moeijelijk zijn, daar zij met de klaauwen 

naar binnen gekeerd loopen. Het wijfje brenet | 

Jaarlijks slechts een jong ter wereld, zonder zich 

daarbij op den grond te begeven, en het draagt 

dit jong, zoolang het zuigt, op den rug met zich 

rond. De Luijaarden voeden zich met boombladeren, | 

of ook met vruchten, en zij drinken zeer weinig | 

nooit. kunnen den of Zij honger langen tijd 

verduren en hebben een zeer taai leven. 

Men brengt de Luijaarden, naar het getal der 

teenen hunner voorpooten, onder twe eelingen 

De soorten met drie teenen aan de voorpooten 

hebben een staartje in den vorm kn en kort 

stompje; haar snuit is buitengewoon kort, klein en 

afgerond, en zij verwijderen zich van alle overige 

zoogdieren, doordien het getal harer halswervels 

negen, in plaats van zeven, of door individuele 

afwijkingen. acht of tien beloopt. Intusschen is de 

laatste halswervel van een vrij, ribachtig beentje 

ribben 

hebben, 

echter 

klein zijn, aan weèêrszijde der bovenkaak vijf, der 

voorzien. Er zijn overigens vijftien paar 

[et sleutelbeen ontbreekt. Zij 

zoogenaamde hoektanden, die 

aanwezig. 

behalve de 

onderkaak vier kiezen. De gewone drievingerige 

Luijaard, Bradypus tridactylus, wordt in Guyana 

aaugetroffen. Hij is kennelijk aan de tamelijk korte 

geelachtige haren, die het grootste gedeelte van 

zijnen kop bedekken. Het mannetje heeft veelal, 

tusschen de schouders, een veld met korter haar 

bekleed: de kleur van dit veld is oranjegeel, maar 

langs het midden loopt eene zwartbruine streep. 

De 

bruin, welke kleur onregelmatig met wit afgebroken 

overige deelen van het dier zijn grijsachtig 

is. De gewone drievingerige Luijaard van Brazilië, 

Bradypus pallidus, heeft in het algemeen veel 

overeenkomst met dien van Guyana, maar het haar 

van zijnen kop is even lang en gekleurd als dat der 

overige deelen, en men ontwaart aan weèêrszijde 

eene zwarte, door de oogen loopende streep. — In 

heeft 

verschillende soort, den gekraagden Luijaard, Bradypus 

Brazilië men _intusschen nog eene zeer 

torguatus, die zeer in het oog valt door zijne 

grijze, op den nek door eenen grooten zwarten kraag 

afgebroken kleur. 

Men 

soort met slechts twee vingeren aan elken voorpoot, 

kent met volmaakte zekerheid slechts eene 

en deze wordt eenvoudig de tweevingerige Luijaard, 

Bradypus didactylus, genoemd. Deze soort wijkt, in 

het geraamte, veelvuldig af van de drievingerige 

soorten, vermits zij slechts zeven halswervels, maar 

daarentegen vier en twintig paar ribben en een 

sleutelbeen heeft. Ook het tandenstelsel is eeniezins 

afwijkend, doordien de hoektanden eene aanmerkelijke 

grootte bereiken en eene driehoekige gedaante 

hebben, terwijl er aan weerszijde der onderkaak 

slechts vier, der bovenkaak slechts drie kiezen 

aanwezig zijn. De kleur van dit dier is veelal 

vuil bruinachtig geel, somtijds ook bruin. Het is 

eenigzins vlugger in zijne bewegingen dan de 

drievingerige luijaarden. Levende voorwerpen van 

deze soort behooren geenszins onder de zeldzaamheden 

in de dierentuinen. 
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Ber N LERS NDE EEN: 

5 BEREN 

De orde der Mierendieren bevat de zoogdieren, 

welke in het dagelijksche leven onder de namen 

van Schubdieren, Mieren-eters, Gordeldieren en 

Aardvarkens bekend zijn. Zij worden slechts in de 

heete luchtstreken aangetroffen, en zijn voornamelijk 

gekenmerkt door hunne verlengde tone, hun 

onvolmaakt tandenstelsel en hunne stevige, korte 

pooten, met zware tot het graven dienende nagels. 

Hun ligchaam is stevig en met haren, schubben 

of eene soort van pantser bekleed. Er is bij alle 

soorten een sterk ontwikkelde staart aanwezig, die 

zelfs veelal eene aanmerkelijke hoogte bereikt. Hun 

kop is klein, en min of meer langwerpig, ten minste 

zijn veelal 

snuitgedeelte. 

aanmerkelijk verdunde en verlengde 

Hunne pooten zijn kort, maar dik, 

en met stevige, min of meer hoefachtige nagels 

gewapend, die uitmuntend berekend zijn voor het 

graven of wroeten in den grond. Hunne oogen 

zijn klein, en de oorschulp ontbreekt bij sommige 

geheel en al. 

naauwe mondopening. 

soorten Zij hebben eene kleine, 

Hunne tong is verlengd, en 

wel veelal zeer aanmerkelijk, en daar zij in gelijke 

mate verdund is, zoo heeft zij eene min of meer 

wormvormige gestalte: door deze hare gestalte en 

doordien zij met een kleverig vocht bedekt is, biedt 

zij een uitstekend werktuig aan tot het vangen van 

insekten, voornamelijk mieren en witte mieren, die het 

voornaamste voedsel van deze zoogdieren uitmaken. 

Men kan hun tandstelsel onvolmaakt noemen, 

doordien de hoektanden steeds, en de tanden in het 

tusschenkaakbeen, behalve 

ontbreken, terwijl er bij vele soorten zelfs in het geheel 

bij eene soort, geheel 

geene tanden aanwezig zijn. Zij hebben eene eenvoudige 

maag. Hun 

daarentegen 

gezigt is reuk 

voortreffelijk, en 

middelmatig, hun 

velen hebben een 

tamelijk scherp gehoor. De smaak van hun vleesch 

is niet onaangenaam, en het dient of kan tot spijs 

dienen. 

De mierendieren leven op den grond, maar 

sommigen klimmen op boomen, vooral degenen die 

van grijpstaarten voorzien zijn. De meesten graven 

holen in den grond, 

opslaan. Vele gaan, zoowel bij dag als bij nacht, op 

roof uit; maar in bewoonde streken houden zij 

zich meestal, uit vrees van overvallen te worden, 

over dag schuil. Hunne verstandelijke vermogens 

zijn weinig ontwikkeld, en zij zijn zacht van aard, 

ofschoon zich eene sommige groote soorten op 

geduchte wijs met hunne pooten weten te verdedigen, 

in welke zij hun verblijf 

en daarbij eene buitengewone kracht aan den dag 

leggen. Sommigen bewonen bij voorkeur vlakke en 

opene streken, anderen houden zich in bosschen op. 

Men treft de 

Zuid-Amerika, in Afrika, noordelijk tot Senegambië 

mierendieren aan im het heete 

en _Abyssinië, en in Zuidoostelijk Azië van het 

Indië tot China, 

Soenda-eilanden. De bovengenoemde vier hoofdvormen 

vasteland van Formosa en de 

dezer dieren zijn intusschen in dier voege verspreid, 

dat de 

mieren-eters en gordeldieren slechts in de nieuwe 

schubdieren slechts in de oude wereld, de 

wereld voorkomen, terwijl het zoogenaamde aardvarken 

tot Afrika beperkt is, waar het in vele opzigten 

de gordeldieren van Amerika vertegenwoordigt. 

De schubdieren en mieren-eters verdienen, uithoofde 

van het volslagen gebrek aan tanden, aan het hoofil 

der orde der mierendieren geplaatst te worden. 

DESCHUBDIEREN. 

MANIS. 

De Schubdieren zijn op eene zeer eigenaardige 

gekenmerkt en kunnen hierdoor, op den 

oogopslag, van alle overige 

onderscheiden worden. Dit kenmerk berust in de 

hoornachtige, ruitvormige, dakpansgewijze 

elkaar _ overdekkende _ schubben, waarmede de 

bovendeelen en de zijden van hun ligchaam bekleed 

wijze 

eersten zoogdieren 

groote 

zijn. 

Zij hebben eenen langen, breeden en van onderen 

afgeplatten staart, eenen rolvormigen kop; hunne 

oorschelp ontbreekt geheel en al of is buitengewoon 

klein; er zijn vijf teenen aan elken poot aanwezig, 

de tong is zeer lang en wormvormig, hunne kaken 

zijn geheel en al van tanden ontbloot, en de wijfjes 

hebben twee tepels, die aan de borst zitten. 

De Schubdieren slaan hun verblijf in onderaardsche 

holen op, die zij zelven graven. Hun voedsel bestaat 

in gewone of zoogenaamde witte mieren, of in andere 

insekten en wormen, en zij bemagtigen door middel 

hunner lange, wormvormige, met een sterk kleverig 

vocht bedekte tong, hunnen buit. Zij halen dien 

ook uit de boomschors, en rigten, tot dit einde, 

op de achterhelft van den staart steunende, hun 

ligchaam tegen de boomstammen op, of klimmen 

gunstige gelegenheden, daarop. Hunne 
te) zelfs, bij 
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bewegingen zijn bedaard; zij zijn zacht van aard, 

ter 

verdediging, rollen zij, wanneer zij overvallen worden, 

en daar zij geene middelen hebben hunner 

gelijk de egels, hun ligchaam zamen, zoodat dit alsdan 

de gestalte verkrijgt van eenen rondom met schubben 

bedekten bal. De 

lenete van ongeveer drie tot vier voet, en de soorten 

meeste soorten bereiken eene 

met eenen langen staart worden nog veel grooter. 

De schubben zijn bruin van kleur. 

Het wijfje draagt hare jongen op 

den rug, gelijk sommige buideldieren plegen te doen. 

De schubdieren leven in bosschen, houden zich echter 

Hun vleesch 

wordt gegeten. 

ook in min of meer opene streken op. Zij worden 

slechts in het heete gedeelte der oude wereld 

aangetroffen en zijn hier zelfs tot de volgende streken 

beperkt, te weten: in Afrika, van Kafferland noordelijk 

tot Abyssinië en Senegambië; in Azië, van het vaste 

land van Indië tot China, Formosa en de drie groote 

Soenda-eilanden. 

De soorten met eenen langen staart worden 

uitsluitend in tropisch Afrika aangetroffen. Het meest 

bekende en het grootste van alle schubdieren is het 

langgestaarte Schubdier, Manis longicaudata, De staart 

is bij deze soort, die eene lengte van acht voet 

bereikt, aanmerkelijk langer dan het overige ligchaam. 

Zij heeft langs den rug en de zijden slechts elf rijen 

schubben. Dit dier wordt in Senegambië aangetroffen. 

Het kan met tamelijke snelheid loopen, wordt echter 

gemakkelijk door luipaarden en andere roofdieren, 

die zeer graag zijn op haar vleesch, ingehaald. Zoodr: 

dit geschiedt, rolt het echter zijn ligchaam tot een 

kogel op, die, van alle zijden door zeer harde schubben 

beschermd, aan zijne vijanden niets anders oplevert 

dan een speelbal, die wel heen en weder gerold, 

maar niet geopend kan worden. — De tweede soort 

met eenen langen staart is Maxis tricuspis, Zij heeft, 

in het algemeen beschouwd, veel overeenkomst met 

de voorgaande soort, maar hare schubben zijn kleiner, 

talrijker, te weten twintig rijen, en van drie puntige 
kielen voorzien. 

Onder de soorten, wier staart in lengte ongeveer 

_het overige ligchaam evenaart, hebben eenige 

dit werktuig van middelmatige breedte. Hiertoe 

behoort Maris Javanica, die over de drie groote 

Soenda-eilanden en Malakka verspreid is. Zij bereikt 

ongeveer voet lengte, en het getal harer 

schubben-rijen bedraagt omstreeks zeventien. — Eene 

vier 

andere, hiermede verwante, maar standvastig 

verschillende soort is Maris aurita, door Hodgson in 

Nepaul ontdekt. — De derde soort, die wederom 

van beide zoo even genoemde verschilt, is Maxis 

Dahlmanii, van China. 

Bij soorten zonder buitengewoon 

verlengden staart is dit werktuig breed, en, gelijk 

het geheele overige ligchaam, zeer stevig. — Eene 

dezer, Maxis laticandata, wordt op het vasteland 

van Indië en op Ceylon aangetroffen. Hare schubben 

zijn nagenoeg geheel glad, en zij bereikt eene lengte 

van omstreeks vier voet. Dit dier houdt zich 

paarsgewijze in onderaardsche holen op, die eene 

lengte van ongeveer zeven voet hebben. Hierin 

werpt ook het wijfje hare jongen, eenmaal ’s jaars, 

en twee tot drie in getal. Dit dier wordt zeer mak; 

het houdt zich over dag stil en rustig, daarentegen 

wordt het, met het vallen van den avond, zeer levendig. 

Het voedt zich vooral van mieren, en gebruikt zijn 

staart, waar het kan, als grijpwerktuig om zich vast 

te houden. — De tweede soort, Manis Temminekii, 

wordt Kafferland tot _Abyssinië 

Zij heeft in het algemeen uiterlijke 

overeenkomst met de voorgaande; maar haar snuit 

is korter, de staart is dikker en stomper, de schubben 

zijn grooter, en hare middelrij loopt niet, gelijk bij 

de overige schubdieren, tot aan het einde van den 

staart door. Volgens Heuglin loopen de schubdieren 

slechts op de achterpooten, en dikwijls zonder op 

den staart te steunen, terwijl het ligchaam sterk 

voorover gekromd is, de voorpooten afwaarts hangen, 

en de klaauwen dezer pooten naar binnen gekromd 

zijn. Dit dier wordt in de gevangenschap zeer mak 

en houdt het leven volkomen met tarwebrood en 

de overige 

van noordelijk 

aangetroffen. 

melk. Het wordt dikwijls zeer van ongedierte geplaagd. 

Het langgestaarte Schuldier, Manis longicaudata. 
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DE MIEREN-ETERS. 

MYRMECOPHAGA. 

De mieren-eters, aan welke men ook den naam 

geeft van Tamandua’s, dien zij in Brazilië dragen, 

hebben, ten opzigte hunner veel 

overeenkomst 

bewerktuiging, 

met de schubdieren, die zij in de 

als het ware, vertegenwoordigen. 

Gelijk de schubdieren, hebben de miereneters eenen 

nieuwe wereld, 

verlengden en verdunden kop, zonder eenig spoor 

van tanden, eene kleine mondopening, en eene lange, 

wormvormige tong; maar hun geheel ligchaam is, 

in plaats van schubben, haar bedekt; zij 

hebben eene, ofschoon kleine of tamelijk kleine 

oorschelp, en hunne voorpooten zijn van twee of 

met 

vier, de achterpooten van vier of vijf teenen voorzien. 

De staart is tamelijk lang, bij eene soort zeer ruig, 

bij de overigen daarentegen min of meer naakt, en 

een voortreffelijk werktuig tot het grijpen vormende. 

De nagels zijn zeer lang, stevig en gekromd. Hun 

stemgeluid bestaat, gelijk bij de overige mierdieren, 

in eene soort van gebrom, en nog laten zij dit 

slechts in toorn hooren. 

De mieren-eters zijn tot het heete Zuid-Amerika 

aan deze zijde van het Andesgebergte beperkt. Zij 

houden zich in bosschen op. De meesten klimmen 

op boomen. 

mieren 

Hun voedsel bestaat voornamelijk uit 

andere insekten. Zij 

langzaam in hunne bewegingen en vreedzaam van 

aard. 

en zijn tamelijk 

Er is slechts eene soort met eenen langen staart, 

die niet tot het klimmen dient, bekend. Dit is de 

groote Mieren-eter, Myrmecophaga jubata. 

De groote Mieren-eter. 

Dit is de grootste van alle mieren-eters, vermits 

hij eene lengte van vijf tot zes voeten bereikt. De 

staart heeft slechts de helft der lengte van het 

overige ligchaam, maar hij is van zoo lange haren 

voorzien, dat deze over zijn einde ter lengte van 

een voet heenreiken. De voorpooten zijn, ieder, 

van vier, de achterpooten van vijf teenen voorzien. 

De groote mieren-eter is grijsachtig van kleur, maar 

heeft eene breede zwarte, met wit gezoomde, 

schuinsche streep over de schouders. Dit groote 

en vreemdsoortige dier wordt van Paraguay noordelijk 

tot aan het strand der Karaïbische zee aangetroffen, 

maar het is in de meeste bewoonde streken, door 

vervolgingen, zoo schaars geworden, dat het thans onder 

De 

houdt zieh in bosschen of grasvlakten op, waar hij 

de zeldzaamheden behoort. groote mieren-eter 

een eenzaam leven leidt en niemand deert. Intusschen 

verdedigt hij zich geducht, wanneer hij aangevallen 

wordt, en schuwt zelfs de honden niet, die hij 

tusschen zijne voorpooten neemt en verwurgt, of 

met zijne stevige klaauwen verscheurt. Zijn voedsel 

bestaat voornamelijk in de onder den algemeenen 

naam van mieren bekende insekten, wier nesten 

Myrmecophaga jubata. 

hij met zijne groote nagels omwroet, om alsdan 

voornoemde insekten op de bekende wijze met zijne 

tong te vangen. Het wijfje werpt jaarlijks slechts 

een jong, hetwelk zij op haren rug met zich draagt. 

De jongen vertoonen dikwijls neiging tot en hebben 

eenige geschiktheid in het klimmen, maar de ouden 

dit 

draagt dit dier den naam van »Joeroemi”’, hetgeen 

doen nooit. In de Goeazana-taal, in Paraguay, 

hond” beteekent. 

rust steunen de voorpooten op den buitenkant der 

„kleine Bij het loopen of in de 

zool, en de lange nagels zijn tegen de zool gedrukt, 

gelijk dit bij de geslotene hand van den mensch 

plaats heeft. In Paraguay houdt hij zich in vlakke 

streken op, die met gras en enkele struiken begroeid 

zijn. Over dag zwerft hij op opene plaatsen in het 

rond, om zijn voedsel te gaan opzoeken. Zijne 

bewegingen zijn bedaard en langzaam; wanneer hij 

vervolgd wordt, valt hij wel in eene soort van 

galop, maar hij vordert hiermede zoo weinig, dat 

men hem gemakkelijk, stappende, kan inhalen. Het 

eenige jonge, hetgeen het wijfje telkens werpt, blijft 

bij de moeder, totdat deze op nieuw moet werpen. 

In de gevangenschap wordt dit dier zeer mak. Het 
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slaapt alsdan gedurende den geheelen nacht en een 

gedeelte van den dag, op de zijde liggend en het 

lieehaam eenigzins zamengerold. 

Bij andere mieren-eters is de staart naar 

achteren en van onderen met kort haar bedekt en 

dient als grijpwerktuig. Dit stelt deze dieren ook 

in staat, met behendigheid op boomen te klimmen. 

Zij bereiken ruim drie voet lengte, en hebben een 

gelijk getal teenen als de groote mieren-eter. Eene 

soort, Myrmecophaga bivittata, heeft den romp en van 

daar, aan weêrszijde, eene streep boven de schouders, 

deelen vaal witachtig bruinzwart, de overige 

roestkleurig. Bij niet volwassene voorwerpen is 

laatstgenoemde kleur de heerschende, vermits het 

bruinzwart, ten minste aan den romp, eerst later 

te voorschijn komt. — De andere soort, Myrmecophaga 

tamandua, heeft veel overeenkomst met de voorgaande, 

maar hare ooren zijn langer en de haren van den 

romp zijn aan de buitenhelft lieht van kleur. Deze 

dieren bewonen eenzame streken, die met boomen 

of struiken bedekt zijn, en houden zich gaarne langs 

den _boschkant op. _Somtijds ontmoet men hen 

geheel in de nabijheid der menschelijke woningen. 

Men treft hen niet slechts op den grond, maar ook 

op boomen aan, die zij zeer behendig, ofschoon 

langzaam, weten te beklimmen. Zij gebruiken hunnen 

staart, zelfs bij het zitten op boomtakken, als 

grijpwerktuig. Zij voeden zich, voornamelijk met 

de op boomen levende mierensoorten en hare 

maskers. Zij hebben, vooral wanneer zij toornig 

zijn, eene zeer sterke muskuslucht bij zich, die den 

smaak van hun vleesch walgelijk maakt, ten minste 

voor de Europeanen, want de inboorlingen schijven 

niets om deze lucht te geven. Het wijfje werpt 

slechts een jong jaarlijks, en draagt dit langen tijd 

met zich rond, waarbij het jong, als gewoonlijk, op 

den rug zit. 

De laatste soort is de Aleine Mieren-eter, Myrmecophaga 

didactyla. Zij wijkt in velerlei opzigt van al de 

voorgaande af‚ vooral door hare geringe grootte, 

haar wolachtig, zwart haar, en doordien elke voorpoot 

slechts van twee teenen voorzien is. In grootte 

evenaart zij ongeveer ons eekhoorntje, en alle deelen 

van haar liechaam, met uitzondering van eene naakte 

streep langs de onderzijde van het laatste derde 

van den staart, zijn digt met haar bekleed. 

Dit haar is grijsachtig geel, welke kleur echter, op 

de middellijn van den rug, door eene donkere streep 

afgebroken wordt. De kleine mieren-eter houdt zich 

uitsluitend in bosschen op en wordt derhalve niet 

zoo ver zuidelijk aangetroffen als de overige soorten, 

aangezien er zuidelijk van Brazilië weinig boomgroei 

meer plaats heeft. Hij schijnt ook weinig op den 

grond te komen, vermits men hem steeds op boomen 

aantreft. Hij klimt zeer behendig met behulp van 

zijnen grijpstaart, ofschoon langzaam en voorzigtig. 

Hij leidt een eenzaam leven, en slechts in den tijd 

& 

ê, wiede Ee 
der voortteling treft men het mannetje in gezelschap 

van zijn wijfje aan. Over dag slaapt dit dier, 

verscholen tusschen de takken en het gebladerte, 

weshalve het slechts toevallig waargenomen wordt. 

Met het vallen van den avond verlaat het zijn 

schuilplaats, om zijn voedsel te gaan opzoeken, hetgeen 

in mieren en soortgelijke insekten bestaat, die op 
boomen leven. 

DENGIOR DE LD AERNENNE 

DASS NABAUES 
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Het Gordeldier met zes gordels. Dasypus sewxcinctus. 

De Gordeldieren zijn, behalve onder dezen naam, ook 

onder dien van #„Tatoe” en v Armadillo” bekend. Zij 

hebben deze benaming verkregen, doordien hun romp 

tot aan den buik, de bovenzijde van den kop, en 

veelal ook de staart, in den regel bekleed zijn met 

een beenen pantser, hetwelk gewoonlijk uit eene 

soort van mosaïk, uit zeshoekige plaatjes gevormd, 

bestaat, en, ten einde de bewegingen van het dier 

gemakkelijk te maken, op het midden van het 

ligchaam en ook wel den staart, in een grooter of 

kleiner getal ringen of gordels verdeeld is. Zij wijken 

ook van de sehubdieren en mieren-eters af, doordien 

hunne kaken steeds met tanden gewapend zijn: 

te weten kiezen, zeer verschillend in getal, volgens 

de soorten, en die de gedaante van eenvoudige 

stiftjes of platen zonder wortel hebben, terwijl er 

slechts bij eene soort snijtanden aanwezig zijn. Het 

ligchaam der gordeldieren is zeer breed en veelal 

van boven naar onderen afgeplat. Hun kop is min 

of meer driehoekig, en de eeniezins puntige. snuit 

van middelmatige lengte. De oorschelp is min of 

meer in het oog vallend, ontbreekt intusschen bij 



eene soort geheel en al. Zij hebben eene tamelijk 

De achterpooten 

zijn, ieder, met vijf, de voorpooten met vijf of vier 

teenen gewapend. Hun staart is kort of middelmatig 

De grootte der gordeldieren is zeer 

lange en van voren puntige tong. 

van lengte. 

verschillend volgens de soorten, vermits de grootste 

soort meer dan vier voet lengte bereikt, terwijl de 

kleinste niet grooter is dan eene mol. 

De Gordeldieren behooren uitsluitend thuis op | 

het vasteland van Zuid-Amerika, en komen aldaar 

zuidelijk tot Patagonië voor. Zij slaan hun verblijf, 

hetzij in opene en vlakke, of in met struiken bedekte 

streken op, en worden ook langs de boschkanten 

aangetroffen. Zij leven in holen onder den grond, 

die zij zelf graven, maar in dier voege, dat elk 

Dit belet 

aan zekere 

voorwerp zijne eigene holen bewoont. 

itusschen niet, dat men deze dieren 

plaatsen, als het ware, tot kleine koloniën vereenigd 

aantreft. Zij graven deze holen dikwijls onder de 

nesten der zoogenaamde witte mieren, waardoor 

deze nesten instorten en zij hunne bewoners 

gemakkelijk kunnen vangen. Behalve deze, voeden 

zij zich ook van gewone mieren, allerlei andere 

insekten en wormen. Zij eten ook, voornamelijk 

in de gevangenschap, het vleesch van krengen, 

voorondersteld dat die geheel in ontbinding 

overgegaan zijn, en versmaden evenmin zachte 

plantaardige stoffen. 

groot. 

Hunne ligchaamskrachten zijn 

Zonder bepaald nachtdieren te zijn, houden 

zij zich over dag veelal schuil. Hunne bewegingen 

zijn tamelijk bedaard; intusschen loopen zij dikwijls 

met tamelijke snelheid. De heerschende kleur dezer 

dieren is grijs- of bruinachtig geel. Slechts eene 

soort kan haar ligehaam zamenrollen, gelijk de egels 

en schubdieren, bij gevaar, te doen pleegen, | 

De grootste van alle bekende soorten, en die 

hierin alle overigen aanmerkelijk overtreft, is het 

Reuzen-gordeldier, Dasypus gigas. Het bereikt meer 

dan vier voet lengte, heeft, aan weêrszijde van elke 

kaak omstreeks vier en twintig platte kiezen, en men 

ontwaart aan den romp twaalf bewegelijke gordels. | 

Dit groote dier wordt, ofschoon in kleinen getale, in | 

de meeste bosschen van het heete Zuid-Amerika 

aangetroffen. Het graaft zijne holen gaarne onder de 

wortels van groote boomen, en deze holen zijn dikwijls 

zoo ruim, dat er een varken zou kunnen inkruipen. 

Eene in Brazilië, Paraguay en Guyana vrij gewone 

soort, Dasypus 12einetus, die echter ook de bijnamen 

van »Îleinetus”, »tatuay” en »gymnurus”’ draagt, 

heeft elf tot twaalf gordelringen, vijf teenen aan | 

elk der vier pooten, breede ooren, en bereikt ruim 

twee voet lengte, 

Noe algemeener is Dasypus Jcinctus, ook »peha” 

genoemd. Zij heeft de grootte der voorgaande soort, | 

maar slechts vier teenen aan elken voorpoot; de | 

gordels zijn ongeveer ten getale van negen, en de 

ooren zijn eenigzins verlengd en dus langer dan breed. 

1 

Dasypus tricinetus, met slechts drie gordels, behoort 

Dit 

vijf teenen aan elken der vier pooten, zeer breede 

onder de meer zeldzame soorten. dier heeft 

en korte ooren, en eene lengte van ruim eenen voet. 

Bij Dasypus sercinctus zit de voorste der tanden 

van de bovenkaak in het tusschenkaaksbeen, en wordt 

uit dien hoofde als een snijtand beschouwd. De romp 

en kop zijn breed en afgeplat, de ooren klein en 

smal; er zijn slechts vier teenen aan elken voorpoot 

aanwezig. Deze soort heeft zes gordels en bereikt 

nagenoeg twee voet lengte. 

De 

Chlamydophorus genoemd, heeft ongeveer de arootte 

kleinste soort, Dasypus veelal truncatus, 

eener mol, en leeft, als deze, grootendeels onder 

den grond. Haar pantser, ofschoon zeer stevig, is 

lederachtig en bestaat uit vierhoekige, op dwarsche 

banden of gordels geplaatste schildjes. De oorschelp 

ontbreekt geheel en al. De pooten zijn elk van vijf 

teenen voorzien, en men ontwaart aan weerszijde 

De 

achteren als afgehakt, en de staart zeer kort. 

van elke kaak acht kiezen. pantser is van 

Dit 

zonderlinge diertje bewoont Chili, en behoort onder 

de grootste zeldzaamheden. Men treft het in zand- of 

rotsachtige streken aan, voornamelijk aan plaatsen 

waar doornstruiken en cactus-planten groeijen. Het 

komt alleen bij nachttijd uit zijne onderaardsche 

holen te voorschijn en verwijdert zich slechts op zeer 

korte afstanden daarvan. Daar het, in plaats van 

te loopen, met zijn ligchaam langs den grond schuift, 

zoo heeft het spoor van dit dier de gedaante van 

twee voren, veroorzaakt door het schuiven met de 

pooten. Ook zijne holen zijn van buiten zeer kennelijk, 

doordien men aan weêrszijde daarvan een hoop 

aarde ontwaart, die het dier bij het graven uitwerpt. 

DE AAR DVAR KEN S:, 

ORS TERS ONPAUES: 

Er is eigenlijk slechts eene soort van aardvarken, 

Oryeteropus Capensis genoemd, bekend. Het kan 

beschouwd worden als een gordeldier zonder 

gordels, dat is te zeggen, welks ligchaam bekleed 

is met eene gewone behaarde huid, en niet, gelijk 

bij de gordeldieren, grootendeels met een min of 

meer verhard en in grootere of kleinere vakken 

verdeeld pantser. Het geheele dier is zeer stevig 

van maaksel. De kop is zeer langwerpig, nagenoeg 

rolvormig en doet, door zijne gestalte, aan dien der 

miereneters denken, te meer daar ook de mondopening, 

gelijk bij deze dieren, klein is. De ooren zijn groot, 

tamelijk smal en bladvormig. De pooten zijn kort, dik 

en met groote, eenigzins hoefvormige en zeer weinig 

telt aan elken 

voorpoot vier, aan elken achterpoot vijf teenen. De 

gekromde nagels gewapend. Men 

19 
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staart is aanmerkelijk korter dan de romp, en dik. 

Alle deelen van de huid zijn met stevige haren bedekt, 

maar deze staan niet diet en zijn op de bovendeelen 

veel korter dan op de onderdeelen en de pooten. 

Dit dier heeft eene lange, maar plat gedrukte tong. 

Het heeft geene andere tanden dan kiezen, en deze 

zijn, aan weèbrszijde der bovenkaak vijf tot acht, der 

onderkaak vier tot zes in getale: zij hebben eenigzins 

de gestalte van cylinders, bieden echter een geheel 

eigenaardig, bij geen ander dier voorkomend maaksel 

aan, doordien zij eene menigte fijne buizen vertoonen, 

die intusschen op de vlakke kroon digtgegroeid zijn. 

De kleur van de huid en haren is een grijsachtig 

geel, hetgeen op de pooten min of meer in het 

bruin of zwart overgaat. 

Het au: varken vertegenwoordigt de gordeldieren 

Het gewone aardvarken. 

het g 

schuilplaats, waarbij het, door zijn higchaam gestadig 

Zoodra evaar nadert, haast het zich naar zijn 

om te buitelen, als het ware, langs den gerond gaat 

rollen. Indien het daarentegen te ver van zijn hol 

verwijderd is, om het te kunnen bereiken, tracht het 

aan zijne vervolgers te ontgaan, door zich onmiddellijk 

in den grond te graven, hetgeen, zelfs in den hardsten 

kleigrond, met buitengewone schielijkheid geschiedt. 

Het gebeurt dikwijls dat zijne veiligheid verzekerd 

is, wanneer het slechts heeft kunnen slagen van met 

lim de Oude Wereld, en wel alleen in Afrika. Het 

| komt in dit werelddeel noordelijk tot Senegambie en 

Nubië voor. De oneigenaardige naam van aardvarken 

| werd aan dit dier verleend door de eerste Hollandsche 

volkplanters aan de Kaap de Goede Hoop. Het bereikt 

tot vier voet en meer lengte, en weegt alsdan tot 

honderd pond. Het houdt zich bij voorkeur in opene 

| vlakten op, en graaft aldaar, in harden, kleiachtigen 

grond, holen. Het ligt daarin gewoonlijk overdag 

verscholen, verlaat die echter tegen het vallen van den 

avond, ten einde zijn voedsel te gaan zoeken, hetgeen 

\_in mieren en witte mieren bestaat, en die het op gelijke 

wijze als de miereneters vangt. Daar het zeer schuw 

|_en voorzigtig is, gaat het dikwerf, met het ligchaam 

| opgerigt, op de achterpooten zitten, ten einde in het 

| rond te spieden, en mogelijken onraad te ontdekken. 

Oryecleropus Capensis. 

het voorgedeelte van het liechaam in den erond te 

dringen, want er is alsdan geene kracht in staat. 

om het weder uit den grond te trekken. Indien 

men dit beproeft door middel van een zwaar touw. 

hetgeen door ossen getrokken wordt, zoo kan dit 

wel te weeg brengen het afstroopen der huid van 

het achtergedeelte des ligehaams, maar niet beletten. 

dat het 

oogen van alle omstanders spoedig onder den erond 

dier voortgaat met graven en voor de 

verdwijnt. 
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BREA DAE RENE 

CHEMIE: 

De Orde der Waldieren bevat al de zoogdieren, 

wier gestalte in het algemeen aan die der visschen 

doet denken, en wier staart in eene groote vin 

eindigt, die echter steeds eene horizontale en niet, 

gelijk bij de visschen, eene loodregte rigting heeft. 

De soorten, welke tot deze orde der zoogdieren 

beheoren, zijn onder de algemeene namen van 

walvisschen, dolfijnen of bruinvisschen, narwal, 

potvisch of cachelot, en lamantijnen of dujong. 

bekend. Zij behalve een klein getal van 

uitzonderingen, allen in de zee. De kleinsten bereiken 

leven, 

nog altijd eene lengte vau vijf tot zes voet, terwijl 

de grootsten alle overige dieren in grootte en 

gewigt overtreffen. 

De waldieren zijn, behalve den vischachtigen vorm 

van bun ligchaam en hunne in het waterpas geplaatste 

staartvin, voornamelijk ook kennelijk aan het volslagen 

gehrek aan achterpooten, en doordien hunne voorpooten 

als volkomen bladvormige vinnen, zonder nagels, 

verschijnen. De verschillende, in de lengteas van hun 

ligchaam liggende deelen, te weten kop, hals, romp 

en staart. gaan, gelijk bij de visschen, zonder eene 

duidelijke afscheiding, in elkander over, en zijn zeer 

dikke huid bekleed, die 

slechts zelden met enkele borstelachtige, 

gelijkvormig door eene 

meestal 

tot den snuit beperkte haren bezet is, en overgaat 

in eene, voornamelijk op den rug, zeer dikke laag 

van spek, die wederom op de spieren rust. De 

oogen dezer dieren zijn naar evenredigheid klein; 

de buitenste oogleden zijn slechts door eene huidplooi 

aangeduid, en een zoogenaamd binnen-ooglid komt 

alleen bij de Lamantijnen voor. De neusgaten doorboren 

den kop steeds op de middellijn zijner bovenvlakte, 

hetzij boven en achter de oogen, hetzij van voren 

op den snuit; zij vormen twee digt naast elkaär 

geplaatste, geheel of gedeeltelijk door een middelschot 

van elkaar gescheidene kanalen, die veelal door twee 

zamengesmoltene kleppen van buiten gesloten kunnen 

worden, en wier gemeenschappelijke opening, in dit 

geval, eene halvemaanvormige gedaante heeft. De 

uitwendige ooropening vertoont zich, aan weèrszijde 

van den achterkop, als een, meestal buitengewoon 

klein gaatje, hetgeen men dikwerf slechts met de 

grootste moeite kan ontdekken, en het is nooit van eene 

oorschelp voorzien. De voorpooten hebben volkomen 

de gestalte van vinnen, doordien alle vingers en de 

overige beenderen dezer ledematen door het uitwendig 

huidbekleedsel tot een weinig beweegbaar geheel 

verbonden zijn. De achterpooten ontbreken ten 

eenenmale en wel bij alle soorten zonder eenige 

uitzondering. Het bekken, dien tengevolge geheel 

overbodig zijnde, is slechts door een paar kleine, 

tusschen de spieren liggende, langwerpige beenderen 

vertegenwoordigd. Hun staart is in den regel zoo sterk 

zijdelings zamengedrukt, dat zijne boven- en onderlijnen 

min of meer scherp uitloopen, en hij is aan zijn einde 

van eene groote, in het waterpas liggende, veelal in 

twee lappen verdeelde vin voorzien. Er is bij vele 

soorten ook eene zoogenaamde rugvin aanwezig, die 

intusschen nooit door beenderen ondersteund wordt. 

De tepels liggen bij de Lamantijnen in den oksel der 

borstvinnen, bij de overige waldieren aan weerszijde 

der geslachtsdeelen. De tanden der waldieren zijn 

meestal gelijksoortig en kegelvormig; bij sommigen 

nemen die der zijden van de kaken volkomen de 

gedaante van kiezen aan; bij anderen zijn stoottanden 

aanwezig; en bij de walvisschen verdwijnen de tandjes, 

die slechts in het allereerste tijdperk der ongeborene 

jongen als kiemen te ontdekken zijn, worden echter, 

in de bovenkaak, vervangen door dwarsstaande 

hoornplaten. De beenderen zijn bij de Lamantijnen, 

hard en zwaar, bij de overige waldieren poreus en 

naar evenredigheid ligt; intusschen is hiervan steeds 

het rotsbeen uitgezonderd, hetgeen zeer hard is, 

dikke wanden heeft, en niet met de overige beenderen 

vergroeit. Er is bij deze dieren nooit een sleutelbeen 

aanwezig. De halswervels hebben dikwijls de gedaante 

van dunne schijven, die niet zelden onderling geheel 

of gedeeltelijk vergroeijen; opmerkenswaardig is het, 

dat er bij eenige Lamantijnen slechts zes halswervels 

aanwezig zijn. De staartwervels zijn, van onderen, 

in plaats van doorn-uitsteeksels, van losse, Vvormige 

beenderen voorzien. De maag vertoont vier, min 

of meer diep afgescheidene vakken. 

De waldieren zijn over alle zeeën van den aardbol 

verspreid, en eenige soorten zijn bewoners van 

rivieren in de heete luchtstreken gelegen. De eigenlijke 

kleine dieren; de 

Allen zijn 

waldieren voeden zich met 

Lamantijnen daarentegen met planten. 

voor den mensch nuttige, nooit schadelijke dieren. 

Zij worden veelal gezellig aangetroffen. 

Slechts een klein getal soorten, en wel met name 

kleine dolfijnen, zouden geschikt zijn, om levend in 

dierentuinen gehouden te worden. 

De waldieren vormen twee zeer natuurlijke, door 

gewietige en veelvuldige kenmerken streng van 

elkander gescheidene afdeelingen, te weten die der 

eigenlijke Waldieren en die der Lamantijnen. 



DE EIGENLIJKE WALDIEREN. 

De eigenlijke Waldieren bevatten alle soorten 

der orde, met uitzondering der Lamantijnen. Er 

behooren dus hiertoe de walvisschen en vinvisschen, 

de dolfijnen, de narwal en potvisch. Zij doen door 

hunne gestalte veel meer aan de visschen denken dan 

de Lamantijnen, vooral doordien hun kop ongemerkt 

in den hals overgaat en niet afwaarts gebogen 

worden kan, en doordien hun snuit min of meer 

verlengd is. Hunne spuitgaten liggen, met uitzondering 

van den Cachelot, niet, gelijk bij de Lamantijnen, op 

den snuit, maar op het achterhoofd. De tepels zijn, 

in plaats van in den oksel der borstvinnen, onder 

den buik, aan weèêrszijde der geslachtsdeelen geplaatst. 

De tanden, wanneer deze niet ontbreken, of gelijk 

bij de walvisschen vervangen zijn door hoornplaten, 

zijn gelijkvormig, en nemen nooit de gedaante van 

kiezen aan. Zij hebben geene eigenlijke oogleden en 

hunne beenderen zijn poreus en ligt. De zijdelingsche 

symmetrie van den schedel is, vooral bij de spuitgaten, 

dikwijls veel meer in het oog vallend dan bij de 

overige dieren. Het voedsel der eigenlijke waldieren 

bestaat uit allerlei, voor hunne grootte, zeer kleine 

waterdieren, voornamelijk weekdieren of ook haringen 

of andere kleine visschen. 

Men kent slechts twee in het zoete water levende 

soorten: de eene in den Ganges, de tweede in de 

Amazonen-rivier; al de overigen houden zich in de 

op; het wel dat 

sommige kleine soorten van dolfijnen in het zoete 

zee intusschen gebeurt eens, 

water geraken, en daarin, indien zij niet in zee 

terug kunnen, bij geschikt voedsel, even goed als in 

zee blijven leven. Het is vooral bij de groote soorten 

der eigenlijke waldieren, dat men het zoogenaamde 

of Dit 

verschijnsel is een gevolg van het uitademen der 

waterspuiten blazen heeft waargenomen. 

lucht uit de longen door de neusgaten, weshalve 

deze ook spuitgaten genoemd worden, en is min of 

meer duidelijk, naarmate de voorwerpen groot zijn 

en de adem derhalve met eene erootere hoeveelheid 

vocht- of slijmdeelen bezwangerd is, of naarmate de 

neusgaten zich, bij het uitademen boven of onder 

het water bevinden, in welk laatst geval ook het 

water, hetgeen zich boven de neusgaten bevindt, 

De 

stooten wordt, 

dampvormig in de hoogte gedreven wordt. 

straal van waterdamp, die alsdan uitg 

is, vooral in koude streken, zeer duidelijk zigtbaar 

en bereikt de hoogte van eenige ellen. 

De eigenlijke waldieren vormen twee groote 

geslachten, voor welke men de algemeene namen 

van walvisschen en dolfijnen aannemen kan. 

DE WALVISSCHEN. BALAENAE. 

Deze dieren zijn ten eenenmale van de overige 

waldieren onderscheiden, doordien de tanden, die | 

slechts zeer onvolkomen en in den allereersten staat 

van het leven der ongeboren jongen aanwezig zijn, 

vervolgens voor altijd vervangen worden door groote, 

dwars geplaatste, langs hunnen binnenrand vezelachtige, 

slechts aan de bovenkaak aanwezige en daaraan 

door middel eener witte zelfstandigheid bevestigde 

hoornplaten, welke balein genoemd worden. De 

onderkaken zijn geheel en al ongewapend. De 

spuitgaten dezer dieren zijn niet van kleppen voorzien 

en kunnen derhalve niet gesloten worden, maar hun 

middelschot loopt door tot aan hun einde. De 

walvisschen zijn de grootste van alle bekende dieren 

en worden uitsluitend in de zee aangetroffen. Zij 

zijn over alle zeeën van den aardbol verspreid. De 

natuurkundigen hebben eene menigte soorten dezer 

dieren beschreven, vooral in de nieuwere tijden, en 

deze in een tal ondergeslachten en familiën verdeeld, 

vermits nagenoeg elke dezer, zoo als het schijnt, 

grootendeels ingebeelde soorten in een eigen geslacht 

gebragt werd. Vele dezer berusten intusschen slechts 

de beschouwing van enkele deelen van het 

geraamte, waarbij allerlei toevallige verschijnselen 

aangevoerd werden. Wij 

zullen ons, in onze optelling der soorten tot degenen 

bepalen, die op wezenlijke kenmerken berustende, 

als standvastig onderling verschillend aangenomen 

op 

voor _ soort-kenmerken 

kunnen worden. 

Men kan de walvisschen in twee ondergeslachten 

verdeelen, te weten, dat der eigenlijke walvisschen 

en dat der vinvisschen. 

DE EIGENLIJKE WALVISSCHEN. BALAENA. 

De eigenlijke walvisschen onderscheiden zich van 

de overige walvisschen, vinvisschen genoemd, door 

het eener rugvin. Zij hebben 

bovendien veel langere baarden, zijn veel steviger 

van maaksel, veel zwaarder, en hun ligchaam heeft 

volslagen gebrek 

veel meer omvang, ofschoon zij onderdoen in lengte 

voor sommige vinvisschen. Deze lengte gaat niet 

boven vijftig of zestig voet. 

Men kent met zekerheid slechts twee soorten van 

walvisschen, van welke de eene de noordelijke zeeën 

der koude gewesten niet schijnt te verlaten, terwijl 

de andere soort de zuidelijke zeeën der koude gewesten 

bewoont, maar in den stillen oceaan tamelijk ver 

naar het noorden voorkomt. 

De soort van de zeeën der koude gewesten van 

het noordelijk halfrond is de gewone walvisch, Balaena 

mysticetus. Zij is kennelijk aan hare buitengewoon 

groote baarden, van welke de middelsten, bij oude 

voorwerpen, ruim twaalf voet lengte bereiken, en 

aan haren buitengewoon grooten kop, die tusschen 

de helft en een derde der geheele lengte van het 
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dier inneemt. De doorsnede van den romp in het 

midden bedraagt een vierde of een vijfde van 

deze geheele lengte. De 

kleur, hetgeen intusschen op de onderdeelen in wit 

Hij voedt zich met allerlei ongewervelde 

zoo als weekdieren en kwallen, 

eene 

walvisch is zwart van 

overgaat. 

zeedieren, 

bovenal van 

borealis genoemd; daar deze echter zoo klein zijn, 

dat zij naauwelijks de grootte van den vinger van 

een kind bereiken, zoo heeft hij er dagelijks vele 

duizenden tot zijn onderhoud noodig. Deze diertjes 

maar 

soort van weekdieren, Clione 

worden dan ook in de IJszee in zoo ontelbare 

menigte aangetroffen, dat het water in vele streken 

daarvan geheel groen- of zwartachtig gekleurd is, en 

deze streken zijn zoo uitgebreid, dat zij omstreeks 

een vierde gedeelte der geheele IJszee innemen. Het 

gezigt en gehoor van den walvisch zijn scherp, vooral 

zoolang hij zich onder het water bevindt. Hij kan 

meer dan een uur in de diepte der wateren vertoeven, 

zonder adem te komen halen aan de oppervlakte. 

Het wijfje brengt meestal telkens slechts een jong 

ter wereld, hetgeen bij de geboorte eene lengte van 

ongeveer elf voet heeft, en voor hetwelk de moeder 

zeer veel liefde toont. 

De walvischvangers hebben aan dit dier, veelal 

volgens de streken, welke het bewoont, verschillende 

namen gegeven: b.v. dien van Noordkaper aan de 

walvisschen, die men bij de noordelijkste Kaap 

van Europa, te weten de noordelijkste punt van 

Noorwegen, ging vangen. Ofschoon zij over de geheele 

noordelijke IJszee verspreid zijn, worden zij, in den 

zomer ten minste, slechts op zekere, bepaalde plaatsen 

aangetroffen, en deze worden door de walvischvangers 

»walvisch-gronden”’, in navolging van het Engelsche 

»whaling-ground” genoemd. Eene zoodanige streek 

bevindt zich onder anderen in de zee tusschen Groenland 

en IJsland. 

den walvisch »right whale”, maar de walvischvangers 

De Engelschen en Amerikanen noemen 

van laatstgenoemd volk begrijpen onder dezen naam 

ook de walvisschen die zij aan de kusten van Californië 

gaan vangen, en die hoogst waarschijnlijk tot de 

soort der zeeën van Japan, en derhalve tot de 

zuidelijke soort behooren. 

De waarde van traan en balein, die een oude walvisch 

oplevert, werd nog in het eerste vierde dezer eeuw 

ongeveer op vier- tot zesduizend gulden berekend. 

Thans, daar deze artikelen in prijs zeer gerezen 

zijn, bedraagt deze waarde het dubbele en meer. 

De noordsche walvischvangst werd in vroegere 

tijden door de Nederlanders op eene zeer groote 

schaal gedreven; getuige hiervan zijn de talrijke 

onderkaken van walvisschen, welke op onze weilanden, 

als wrijfpalen voor het rundvee, in den grond geplant 

werden, en die, eeuwen lang, wind en weder trotseeren. 

Thans is die vangst, die van Mei tot October duurt, 

bij ons geheel in verval, en wordt nagenoeg alleen 

nog door Engelschen, Amerikanen en Deenen, en wel 

veelal nog in verband met het slaan van robben. 

uitgeoefend. De gewone, oude wijze van walvischvangst 

werd tot nog toe nooit op de vinvisschen toegepast. 

omdat deze te vlug zijn, moeijelijker verkregen 

worden, minder traan en slechts kort balein opleveren. 

Daarentegen heeft men, sedert eenige jaren, een geheel 

nieuw, zeer vernuftig uitgedacht en buitengewoon 

doelmatig stelsel voor de vangst van vinvisschen, en 

wel met zeer gunstig gevolg, in toepassing gebragt, 

zooals het blijken zal uit de beschrijving, die Wij 

daarvan zullen geven bij die der vinvisschen. 

Bij de oude of gewone walvischvangst begeven 

zich de zeilschepen, die bepaaldelijk voor dit doel 

uitgerust worden, naar de streken, waar men den 

walvisch in het goede jaargetijde gewoonlijk aantreft. 

Aldaar gekomen, spiedt men in het rond, tot dat 

men een dezer reusachtige dieren ontdekt. Zoodra 

dit plaats heeft, begeven zich de noodige manschappen 

aan boord der sloepen, van welke elk schip zes of 

zeven met zich voert, en roeijen, zooveel mogelijk 

gedruisch vermijdende, op het dier toe. Genoeszaam 

genaderd zijnde, wordt het bekende werktuig, de 

harpoen, in den visch geworpen, die, getroffen zijnde, 

Het touw, 

hetwelk aan den harpoen bevestigd is en welks lenote 

onmiddellijk in de diepte wegduikt. 

tot vier duizend voet bedraagt, rolt, ten gevolve 

van het schielijke duiken van den visch, met eene 

zoodanige snelheid over het boord der sloep, dat deze 

in brand zou vliegen, indien het niet nat gehouden 

werd. Dit lange touw is intusschen meestal niet 

toereikende en moet er in dit geval een tweede, 

ja een derde touw van andere sloepen daaraan 

bevestigd worden, alvorens de visch weder boven 

water komt. Dit geschied zijnde, wordt hij op nieuw 

geharponeerd; hetgeen ten gevolge heeft dat de visch 

wederom wegduikt. Intusschen blijft hij nu veel 

minder langen tijd onder water, en raakt eindelijk 

zoo uitgeput, dat hij miet meer kan duiken en met 

lansensteken afgemaakt worden kan. Het doode dier 

wordt vervolgens aan de eene zijde van het schip 

met touwen bevestigd, en het karkas, nadat spek en 

baarden afgesneden zijn, aan de golven overgelaten. 

Het spreekt van zelf, dat dit afsnijden der bruikbare 

deelen, van een glibberig en door de golven heen en 

weder geslingerd dier, ofschoon het zeer stelselmatig 

bedreven wordt, een zeer moeijelijk en zelfs gevaarlijk 

werk is, en dat daarbij veel verloren gaat, onder 

anderen al de traan, die in de beenderen zit. Intusschen 

is de vangst van een walvisch toereikende, om de 

kosten, hiertoe vereischt, te dekken, en beschouwt men 

het als een buitenkans, wanneer een schip, in een 

saizoen, meer dan een visch vangt, vermits het alsdan 

overvol geladen, en de winst zeer aanzienlijk is. 

De tweede soort is de zoogenaamde zuidelijke 

walrisch, Balaena Australis. Zij bereikt slechts zelden 

de grootte van den gewonen walvisch, en voorwerpen 

van vijftig voet lengte worden in den regel als een zeer 
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goede buit beschouwd. Zijn kop is naar evenredigheid 

veel kleiner, en neemt slechts een vierde der geheele 

lengte van het dier in. Vervolgens is zijn snuit 

veel sterker gekromd, de baarden zijn een derde 

korter, het wit is tot den buik beperkt, maar de 

borstvinnen zijn grooter en puntiger. 

De zuidelijke walvisch vertegenwoordigt den gewonen 

walvisch in de koude zeeën van het zuidelijk halfrond, 

maar hij wordt in den Stillen Oceaan veel verder 

noordelijk aangetroffen dan in de Atlantische Zee, 

vermits hij tot aan de kusten van Japan voorkomt. 

De wijfjes begeven zich, in het goede saizoen, dus 

gedurende onze wintermaanden, aan de kusten, onder 

anderen aan die van de Kaap de Goede Hoop, ten 

einde hare jongen te werpen, en het is alsdan, dat aan 

deze plaatsen de vangst dezer dieren door de aldaar 

wonende Europeanen geregeld uitgeoefend wordt. 

Echter verloopt ook deze vangst, door het schuwmaken 

Aan de kusten of verminderen dezer walvisschen. 

van Nieuw-Zeeland, die zij eveneens gedurende 

den werptijd naderen, maken Engelsche en vooral 

Amerikaansche schepen, te gelijk met de vangst van 

den eachelot, jagt op den zuilelijken walvisch. 

De zuidelijke Walvisch. 

| 

DE VINVISSCHEN. BALAENOPTERA. 

De vinvisschen kunnen op het eerste eeziet worden 

onderscheiden van de eigenlijke walvisschen, hetzij 

door de aanwezigheid eener, naar evenredigheid 

tamelijk kleine vetvin, welke op het achtergedeelte 

van den rug, bij of voor het begin van den staart, 

geplaatst is, hetzij door de talrijke diepe huidplooijen. 

welke zich, langs de onderzijde, van de kin en den 

mondhoek tot aan den navel uitstrekken. Zij zijn 

bovendien veel ranker van gestalte dan de eigenlijke 

walvisschen, hunne baarden zijn veel korter, en zij 

voeden zieh met visschen, voornamelijk met haringen. 

Sommige soorten zijn aanmerkelijk grooter dan de 

eigenlijke walvisschen, vermits zij eene lengte van 

ruim honderd voet bereiken, en derhalve de erootste 

van alle bekende dieren zijn. Daar zij echter veel 

minder spek hebben dan de eigenlijke walvisschen, 

daar hunne baarden zeer kort zijn, en hunne vlueheid 

de vangst moeijelijk maakt, zoo wordt er in den regel 

geene jagt op deze dieren gemaakt. Slechts in de 

Balaena dustralis. 

allernieuwste tijden heeft men een stelsel van vangst 

uitgevonden, hetgeen, voorloopig op de vinvisschen 

toegepast, verrassende uitkomsten opgeleverd heeft. 

Door een eigenaardigen zamenloop van omstandigheden 

werd een onzer Nederlandsche zeelieden, de Kapitem 

Bottemanne, met deze Amerikaansche uitvinding 

op IJsland bekend; de vangst werd door hem zelven 

verscheidene jaren aldaar met goed gevole uitgeoefend, 

en zijne verslagen hieromtrent vonden in ons land 

zoo veel bijval, dat deze vangst van nu af door 

Nederlanders op voet kan eenen goed gereselden 

worden bedreven. Voornoemde wel onderriete, met 

de zaak en de natuurlijke historie der walvisschen 

liefde 

onderneming bezielde zeevaarder heeft mij, op mijn 

goed bekende, en met ijver en voor de 

verzoek, de volgende mededeelingen omtrent deze 

vangst doen toekomen. 

> Het 

walvisech vangen en de 

verschuil tusschen de vroegere wijze van 

sedert korte jaren door 

kapitein Roys van Amerika (dezelfde, die in 1848 

de Beringstraat-visscherij opende) in praktijk gebragete, 

bestaat hoofdzakelijk daarin. dat de walvisch bijna 



onmiddellijk na het harpoeneeren gedood wordt: 

terwijl het afsnijden van spek enz. (flensing process 

der Amerikanen) ook aanmerkelijk van de vroeger 

bij ons gebruikelijke wijze onderscheiden is. 

„De omstandigheden, dat de gewone walvisch te 

zeldzaam en te schuw geworden was, en dus 

ongemakkelijk en slechts in kleinen getale kan worden 

verkregen: dat daarentegen eene groote menigte 

vinvisschen in alle zeeën aanwezig zijn, die men om 

hunne groote snelheid niet wist te bemeesteren, 

waren de aanleidende oorzaken, die kapitein Roys 

tot de uitvinding van den thans door hem gebezigd 

wordenden harpoen bragten. 

„De voorwaarden, die hij zich stelde en waaraan 

voldaan moest worden, waren: een harpoen te 

bedenken, die men op grooteren afstand kon werpen, 

dan den gewonen harpoen, en die de kracht om te 

dooden in zich zelven bevatte en dit in den kortst 

mogelijken tijd deed. 

» Deze harpoen bestaat uit een te 

zamen gebogen ijzeren stang, wier uiteinden in 

nieuwe 

een stuk ijzer, hetgeen tevens van vier weerhaken 

voorzien is, bevestigd zijn; op dit stuk, hetgeen 

harpoenhoofd genaamd wordt, is eene krachtige en 

zeer snel ontvlammende vuurpijl geschroefd, die 

wederom op zijne beurt, de harpoenpunt draagt: deze 

harpoenpunt is hol, gevuld met kruid, ten einde als 

bom dienst te doen, en is hermetisch aan den pijl 

bevestigd, om het nat worden der lont te voorkomen, 

hetgeen het springen der bom zou beletten; de 

lont zelf komt in de besloten ruimte tusschen den 

vuurpijl en de bom uit, en stelt de vereeniging 

tusschen beiden daar. Om den gebogen ijzeren 

stang is eindelijk een beweegbare schalm aangebragt, 

waarin de lijn bevestigd wordt. Zoodra men gebruik 

wil maken van dezen harpoen, wordt het geheele 

toestel 

geschoven, welke door een scherm omringd is, dat 

in eene buis (het zoogenaamde geweer) 

den harpoenier voor het uitstroomende vuur des 

pijls beveiligt; in dit scherm bevindt zich eene klep, 

het 

vizierkorrel op het vooreind der buis, de rigtingslijn 

waarin vizier is aangebragt, hetgeen, met de 

uitmaakt; juist achter het scherm, ter regterzijde 

der buis, is eindelijk de toestel geplaatst, waarmede 

men den vuurpijl doet ontbranden. 

„Het gedeelte buis, 

van het scherm bevindt, heeft van onder 

der hetgeen zich aan de 

voorzijde 

en boven eene sleuf, wier bestemming is, het uit 

De 

onderste sleuf dient tevens om de schalm, waarin 

den pijl stroomende vuur te doen ontsnappen. 

de lijn bevestigd is, tot aan het scherm door te 

laten, terwijl het door de bovenste sleuf ontsnappende 

vuur de vizierklep sluit. 

„Het gereedmaken tot de vangst, het neèrvieren 

der sloepen, het volgen van den visch, enz, kortom 

alle voorloopige bedrijven voor de vangst bieden 

geen verschil aan met noemenswaardig hetgeen 

hieromtrent vroeger in gebruik was. Er ontstaat 

eerst een belangrijk verschil op het oogenblik, dat 

men eene gewenschte positie bereikt heeft en in 

het 

afstand of daaromtrent te zullen zien rijzen, als 

het 

harpoen door den harpoenier op den regterschouder 

verwachting is, van dier op honderd voeten 

wanneer geweer met den daarin geschoven 

genomen wordt. Komt de walvisch uu op of binnen 

den genoemden afstand boven water, dan rigt de 

harpoenier het geweer op hem, en doet den pijl 

ontbranden, waarop, bijna oogenblikkelijk de harpoen 

in het dier gedreven wordt. Weinige seconden 

daarna springt nu de bom, en zoo dit slechts ergens 

in de ingewanden of onder den ruggestreng plaats 

vindt, is de visch meestal oogenblikkelijk gedood 

of zoodanig verlamd, dat hij bijna zonder moeite of 

gevaar in korten tijd afgemaakt kan worden. 

»Na den dood van het dier wordt het, even als 

bij de vroegere vangst, met het staarteinde vooruit, 

het 

zoogenaamde flensing begint met een kettingstrop 
te) 

langs de zijde van schip genomen, en de 

om die borstvin te slaan, welke boven water is, 

terwijl de strop zelf aan een zwaar takel bevestigd 

is, hetgeen opgeheschen wordt. Dit gedaan zijnde, 

gaat de insnijding even als bij de oude manier 

geregeld door, alleen met dit verschil, dat het spek 

er spiraalsgewijze afgesneden wordt en niet, zoo als 

vroeger, van voren naar achteren, en dat de schedel, 

bij de oogen afgekapt en gezamenlijk met het 

daaraangeblevene balein op het dek geheschen wordt. 

pIn het zoogenaamde afmaken, dat is de groote 

lappen spek in kleinere stukken te snijden, van huid 

en vleesch ontdoen en in de vaten te bergen, bestaat 

ook eenig verschil met de vroeger in gebruik zijnde 

manier. Het spek wordt namelijk in stukken van 

omtrent een voet lengte en een derde voet breedte 

gesneden, vervolgens door middel van eene machine 

zoodanig gekerfd, dat het geheel in dunne stukjes 

verdeeld is, die noe even aan elkander vast hangen, 

terwijl de huid er niet afrenomen wordt; ten laatste 

worden deze stukjes, in plaats van in vaten geborgen, 

dadelijk in potten gedaan en er de traan oogenblikkelijk 

uit gekookt. Zoodra nu deze eenigzins afgekoeld is, 

worden er de vaten mede, in plaats van met het 

spek, gevuld, zoodat bij de tehuiskomst de lading 

dadelijk aan de markt gebragt kan worden. 

„De op deze wijze verkregen traan is hichter van 

kleur en heeft niet den onaangenamen reuk van die, 

welke door verrotting verkregen wordt. Nog beter 

is het den traan door middel van stoom uit versch 

spek te bereiden, vermits hij alsdan bijva kleurloos 

en geheel reukeloos 1s: laatstgenoemde wijze is, 200 

ik vermeen, nog door niemand anders in toepassing 

gebragt als door de kapiteins Roys en Lilliendahl.” 

Omtrent het getal der soorten van vinvisschen 

heerscht bij de natuurkundigen een nog grooter verschil 

van meening dan omtrent de soorten van eigenlijke 
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walvisschen. 
der bouwstoffen, waarop deze soorten berusten, blijkt 

het intusschen, dat het, bij onze tegenwoordige kennis, 

moeijelijk valt, meer dan drie soorten naauwkeurig 

Bij eene naauwgezette beschouwing 

te onderscheiden en dat, indien er eene vierde bestaat, 

deze in eenen hoogen graad vermaagschapt is met 

eene der drie anderen, die overigens zeer scherpe 

kenmerken vertoonen. 

De meest in het oog vallende soort is de langarmige 

longimana, door sommige vinvisch, Balaenoptera 

schrijvers ook onder den soortnaam van »boops” 

aangevoerd. Zij is veel steviger van maaksel dan de 

overige vinvisschen, de kop is naar evenredigheid 

erooter en zwaarder, de rugvin staat veel verder 

naar voren en heeft eene onregelmatige gestalte, de 

zijden van den snuit zijn van groote knobbels voorzien 

uit welke enkele stevige haren te voorschijn treden, 

en zij onderscheidt zich bovenal van de overige soorten 

door hare buitengewoon ontwikkelde borstvinnen, 

die in lengte bijkans een derde der lengte van het 

geheele dier innemen en wier achterrand dikwijls 

zeer ongelijk en als van insneden voorzien is. Hare 

kleur is eentoonig zwart, hetgeen op de onderdeelen 

met wit gemarmerd is, of in wit overgaat. Hare 

huid is geregeld met eene menigte schelpkreeften 

(Coronula) bedekt, die zich bij voorkeur aan deze 

Zij bereikt ruim vijftig voet 

lenste, en heeft veertien paar ribben en in het geheel 

soort vasthechten. 

ongeveer drie en vijftig wervels, waarvan er een en 

twintig tot den staart behooren. De Engelschen 

noemen deze soort »Hunchback” de Anglo-Amerikanen 

»Humpbaeck.”” Zij schijnt over alle zeeën van den 

aardbol verspreid te zijn, werd behalve in het zuidelijke 

halfrond zoowel aan de kusten van Groenland als 

aan die van Japan aangetroffen, en verdwaalt somtijds 

zelfs aan de noordelijke kusten van Duitschland. 

De tweede soort is de Aleire vinvisch, Balaena 

rostrata. Zij is uiterlijk zeer kennelijk doordien hare 

borstvinnen niet, gelijk bij alle overige soorten, op 

hare bovenvlakte geheel zwart, maar aldaar aan de 

groote helft van het vrije gedeelte wit zijn. Zij 

onderscheidt zich bovendien van alle overige soorten 

door het geringe getal wervels en ribben, zijnde de 

eersten slechts negen en veertig in getal, terwijl er 

in het geheel niet meer dan elf paar ribben aanwezig 

zijn. Vervolgens is zij veel kleiner dan eenige andere 

soort van walvisschen in het algemeen, vermits zij 

niet veel meer dan dertig voet lengte bereikt, en 

de wijfjes reeds jongen ter wereld brengen, wanneer 

zij eene grootte van ongeveer achttien voet bereikt 

hebben, terwijl de voldragene jongen der overige 

soorten deze lengte reeds bij hunne geboorte vertoonen. 

De rugvin van den kleinen vinvisch is tegenover 

de geslachtsdeelen geplaatst. De borstvinnen staan 

ongeveer aan het zevende, en van den oksel gemeten, 

aan het negende gedeelte der geheele lengte van 

het dier gelijk. De baarden vertoonen veelal meer 

wit dan die der overige soorten; maar de kenmerken 

aan de kleur dezer deelen ontleend, zijn van geen 

belang, vermits zij allerlei toevallige verscheidenheden 

aanbieden, en er, volgens den Kapitein Bottemanne, 

bij de gewone soort, dan eens geheel zwarte, dan 

wederom zwart met wit gestreepte of geheel witte 

baarden voorkomen, en al deze afwijkingen niet zelden 

bij een en hetzelfde voorwerp waargenomen worden; 

kortom, dat deze kenmerken evenmin standvastig 

zijn als dat, ontleend aan den vorm dezer baarden, 

die, volgens voornoemden walvischvanger eveneens 

allerlei toevallige afwijkingen aanbieden. De kleine 

vinvisch werd tot nog toe slechts in de zeeën, tusschen 

Groenland en Skandinavie gelegen, aangetroffen. Hij 

schijnt gedurende den tijd der voortteeling regelmatig 

de kusten van Noorwegen te bezoeken, verdwaalt 

ook aan de overige kusten van Noordelijk Europa 

en werd zelfs aan onze kusten waargenomen. 

De derde soort is de gewone vinvisch, Balaenoptera 

\ physalus. Zij heeft kortere borstvinnen dan de beide 

overige soorten, vijftien paar ribben, in het geheel 

vier en zestig wervels, de rugvin is tegenover den 

aars geplaatst, zij bereikt tot honderd voet lengte, 

en is dus het grootste van alle dieren. Zij schijnt 

komen. De 

Engelsche walvischvangers noemen haar »Razorback,” 

in alle zeeën des aardbolsvoor te 

de Amerikaansche »Sulphur-Bottom,” de IJslanders 

»Steypireydr.” _ Intusschen bedienen zich nog de 

Amerikaansche en Engelsche walvischvangers van 

den naam van »finback”, laatstgenoemde ook eenvoudig 

van dien van »finner,” om voorwerpen te bestempelen, 

die, volgens hun zeggen, donkerder van kleur zijn, 

eenigzins langere borstvinnen hebben, en bij welke de 

rugvin een weinig meer naar voren geplaatst zijn 

moet. Opmerkenswaardig is het echter, dat deze 

walvischvangers hun »finback” of »finner” slechts 

uit overlevering schijnen te kennen, en dat alle 

vinvisschen die zij vangen, steeds tot de gewone 

soort behooren. Hoe men ook over dezen »finback” 

moge denken, stellig is het, dat uiterlijk weinig 

of niet verschillende voorwerpen van den gewonen 

vinvisch, de eenen het wervelgedeelte der eerste 

rib, volgens de breedste doorsnede, in twee gedeeld 

hebben, en dat dit zelfs bij 

voorwerpen het geval is, terwijl dit gedeelte bij 

het geheel oude 

anderen, zelfs bij ongeborene voorwerpen, geene 

spoor van scheiding toont. Men wil ook opgemerkt 

hebben dat de snuit bij de voorwerpen met eene 

gespletene eerste rib een weinig meer gekromd en 

meer afgeplat is, dat er verschil bestaat in den vorm 

der wervels enz. Wij laten al deze vragen in het 

midden, totdat het bewezen is, in hoever ook hier, 

gelijk dit met alle overige deelen dezer dieren, op 

eene groote schaal plaats heeft, afwijkingen volgens 

de voorwerpen of de sexe voorkomen. 



DEERD ORE NE JEN. EN, 

DELPHINI. 

Men kan onder dezen naam alle eigenlijke waldieren 

zamenvatten, wier kaken, in plaats van baarden, van 

tanden voorzien zijn, en wier spuitgaten van buiten 

door twee zamengesmolten kleppen gesloten kunnen 

worden. Deze afdeeling is talrijk aan soorten, die 

onderling veelal allerlei merkwaardige afwijkingen 

aanbieden. Zij bevat, behalve degenen, die men met 

den algemeenen naam van Dolfijnen of bruinvisschen 

bestempelt, ook den Narwal en Cachelot of potvisch. 

Men kan haar dientengevolge in de drie volgende 

hoofdgeslachten splitsen. 

DE BRUINVISSCHEN. DELPHINUS. 

Dit hoofdgeslacht behelst alle soorten van Dolfijnen, 

wier kaken met gelijksoortige tanden gewapend zijn, 

die echter bij eenige soorten meerendeels en reeds 

in vroegeren leeftijd uitvallen. Bij de meeste soorten 

is eene rugvin aanwezig. Zij zijn over alle zeeën 

van den aardbol verspreid, en eenigen houden zich 

zelfs in rivieren op, te weten: eene soort in den 

Ganges, eene andere in de Amazonen-rivier. 

Sommige soorten hebben een of meer 

verlengden snuit en min of meer talrijke, puntige 

min 

tanden. Zij bereiken gewoonlijk eene lengte van 

zes tot acht voet. Hiertoe behoort de gewone Dolfijn, 

Delphinus delphis, Hij is voornamelijk gekenmerkt, 

doordien zijn gehemelte aan weerszijde voorzien is 

van eene diepe vore, waardoor langs de middellijn 

van dit beenen gedeelte, eene verhevene lijst ontstaat. 

De snuit is merkelijk langer dan het overige gedeelte 

van den kop, en behalve aan hare hoekig uitloopende 

punt, nagenoeg van gelijke breedte. Men ontwaart 

aan weêrszijde van elke kaak vier en veertig tot 

vijftig geheel gelijkvormige tanden, ten gevolge 

waarvan het geheele getal tanden van honderd en 

zeventig tot twee honderd beloopt. De gewone 

dolfijn bereikt eene lengte van ongeveer zes tot 

zeven voet. Hij is rank van gestalte; de rugvin 

is in het midden der bovenlijn van het ligchaam 

geplaatst en tamelijk groot, vermits zij in grootte 

een vleugel der staartvin evenaart; maar de 

borstvinnen zijn naar evenredigheid klein, De 

hoofdkleur is, gelijk bij de meeste eigenlijke 

waldieren, een fraai en, gedurende het leven, in alle 

kleuren van den regenboog spelend zwart, maar de 

buik is lichter, en men ontwaart aan de keel eene 

groote witte vlek, van welke zich aan weêrszijde 

eene, den wortel der borstvin omzoomende, streep 

uitstrekt. Het schijnt, dat de gewone dolfijn in de 

| 
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meeste zeeën der heete en gematigde luchtstreken 

aangetroffen wordt. Men heeft, ten 

de verschillende Museums, schedels soort 

afkomstig uit Australië, Zuid-Afrika, de Oostkust 

van Noord-Amerika, de Middellandsche Zee en de 

Westkusten van Europa. 

minste, in 

dezer 

Zij schijnt daarentegen 

slechts zelden in de Noordzee te verdwalen, en nooit 

in de Oostzee te komen. Zij is levendig in hare 

bewegingen, leeft gezellig en voedt zich voornamelijk 

met visschen, krabben en inktvisschen. De oude 

schrijvers maken dikwijls gewag van den dolfijn, en 

schreven hem gevoel voor de 

uit 

muziek toe, zooals 

het onder anderen het bekende verhaal van 

Arion blijkt. 

longirostris, 

Eene geheel andere soort, Delphinus 

vooral de Zuidelijk Afrika 

bespoelende zeeën gevangen wordt, maar van hier 

tot Oost-Indië en Japan voorkomt, heeft in het 

die in 

algemeen overeenkomst met den gewonen dolfijn, 

maar zij is nog ranker van gestalte, haar snuit is 

langer en aan weèrszijde van elke kaak van vijf en 

vijftig tot zestig tanden voorzien, doch de voren 

aan het gehemelte ontbreken. Bij Delphinus Blainvillii, 

van de Zuidwestkust van Zuid-Amerika, is de snuit 

langer, ranker en smaller dan bij eenige andere 

soort, en hij heeft meer dan zestig tanden aan 

weêrszijde van elke kaak. 

Bij sommige soorten is de snuit niet zoo plotseling 

versmald, als bij de hier boven aangevoerde, en 

het getal harer tanden minder groot. Verscheidene 

dezer worden in de Noordzee aangetroffen. De meest 

algemeene is Delphinus acutus of »Eschrichtii.” Hij 

wordt vooral aan de kusten van Noorwegen en der 

Fär-eilanden gevangen, en heeft aan weerszijde van 

elke kaak ongeveer vijf en dertig tanden. De zijden 

van het dier zijn wit. Hij bezoekt in den zomer 

vooral de kusten van Noorwegen, waar er somtijds 

duizend en meer voorwerpen te gelijker tijd gevangen 

worden, en waar hij onder de namen van »Springer” 

en »Huidskiaeving” bekend Men onderscheidt 

hiervan een dolphijn met witten bek, onder den 

IS. 

naam van Delphinus albirostris; hij werd aan de 

kusten Engeland en België waargenomen, 

In de Indische zee heeft 

rugvin, Delphinus leucorkhamphos. Zij is ook door hare 

witte kleur opmerkelijk, die slechts op den rug door 

eene groote, zwarte zadelvlek afgebroken wordt. 

Aan deze soorten sluit zich ook aan de DolpZijn van 

de Amazonen-rivier, Delphinus Geoffroyi, ook »Inia” 

Hij wijkt intusschen van de overigen 

van 

men eene soort zonder 

genoemd. 

in verscheidene opzigten en op eene zeer in het 

oog vallende wijze af. Zijne rugvin is namelijk zeer 

laas en vormt eigenlijk slechts eene soort van kiel, 

de borstvinnen zijn daarentegen zeer groot; de 

tanden, drie en dertig in getal aan weêrszijde van 

elke kaak, zijn van elkaar kruiselings doorsnijdende 

voren voorzien, en de achtersten vertoonen bovendien, 

binnenzijde van hunnen wortel, eenen aan de 

20 



aanmerkelijken, afgeronden knobbel. Dit dier wordt 

in de Amazonen-rivier en hare talrijke takken tot 

in het hoogland van Bolivia aangetroffen en schijnt 

niet in de zee voor te komen. 

De tweede, zooals het schijnt, tot het zoete water 

beperkte soort is de Dolphijn van den Ganges, Delpliinus 

Gangeticus, ook »Platanista’ genoemd. Zij heeft eene 

kleine rugvin, de borstvinnen daarentegen zijn breed 

en aan het einde als afgehakt. Haar verlengde snuit 

is smaller dan bij eenige andere soort, aan den wortel 

zelfs een weinig smaller dan naar voren, een weinig 

S vormig gebogen. en aan weèêrszijde van elke kaak 

met ongeveer dertig tanden gewapend, van welke de 

voorsten langer en puntiger zijn dan de achtersten. 

Het voorhoofd eindelijk is, ten gevolge der regtopstaande 

wanden van het voorhoofdsbeen, hoog en gewelfd 

Sommige soorten hebben in hare gestalte veel 

overeenkomst met den gewonen dolfijn, maar zij 

worden veel grooter, zijn veel steviger van maaksel, 

en hare tanden zijn veel dikker en minder talrijk. 

Eene der meest bekende is de Zwimelaar, Delphinus 

Hij bereikt tot twaalf voet lengte, heeft 

elke kaak twintig tot vier 

tursio. 

aan weêrszijde van 

en twintig stevige, konische tanden, veertien paar 

ribben, en in het geheel tachtig tot zes en negentig 

wervels. Zijn voorhoofd is sterker gewelfd dan bij den 

gewonen de Noord- en 

Middellandsche zeeën waargenomen. Men treft somtijds 

dolfijn. Hij wordt in 

voorwerpen aan, die in alle wezenlijke deelen met 

den tuimelaar overeenstemmen, wier tanden echter 

allen tot nagenoeg aan den wortel afgeslepen zijn. 

Bij den Srarcl-dolfyn, Delphinus rostratus, die tevens 

in de Noordzee maar zeldzaam voorkomt, is het 

voorhoofd veel minder gewelfd, en hij nadert in zijne 

gestalte meer den gewonen dolfijn dan den tuimelaar; 

maar hij onderscheidt zich van beiden doordien het 

voorhoofd gelijkmatig in den snuit verloopt en 

derhalve niet, zooals gewoonlijk, afgezet is. Geraamte 

en tanden hebben veel overeenkomst met deze deelen 

van den tuimelaar, maar allen zijn een weinig minder 

stevig, en de snuit is smaller en aan alle zijden 

restlijnig. 

Men geeft den naam van brwinvisschen meer in 

het bijzonder aan eenige kleine soorten, die eenen 

tamelijk stompen snuit en korte afgeronde tanden 

hebben. De naam van bruinvisch wordt noe meer in 

het bijzonder toegepast op de soort, die het geheele 

jaar door aan de kusten der Noord- en Oostzeeën 

aangetroffen, en onder alle dolfijnen het meest 

naauwkeurig bekend is. Men noemt haar derhalve 

ook den gewonen Bruinvisch, Delphinus phocaena. Hij 

komt overigens ook in de geheele Middellandsche en 

Zwarte Zeeën voor en werd noordelijk totGroenland en de 

Atlantische kusten van Noord-Amerika waargenomen. 

De meeste voorwerpen, welke men vangt, hebben 

niet meer dan vier voet lenate, maar men treft ook 

somtijds geheel oude aan, die alsdan vijf tot zes voet 
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lengte bereiken. De gewone bruinvisch is, behalve 

zijne geringe grootte, kennelijk aan zijne tanden, 

wier kroon zijdelings zamengedrukt en nagelvormig 

verbreed is. Het weinig gewelfde voorhoofd gaat 

onafgebroken in een korten snuit over. Er zijn aan 

weêrszijde van elke kaak twintig tot vier en twintig 

tanden aanwezig, hij heeft dertien paar ribben en 

in het geheel ongeveer zes en zestig wervels. Bij 

de Duitschers draagt dit dier veelal den naam van 

»Meerschwein’’, waaruit door verbastering het 

Fransche »Marsouin”’ ontstaan is. In het 

middeleeuwsch Latijn werd de bruinvisch »porcus 

piscis” genoemd, hetgeen »Zwijnvisch” beteekent. 

Ook dit woord werd verbasterd, in het Fransch tot 

»pourpois”, door de Engelschen tot »porpoise” of 

pporpess”’, hetgeen in deze taal de algemeene 

benaming voor onzen bruinvisch is. Hij leeft, gelijk 

de overige soorten van waldieren, gezellig, en kleinere 

woord 

of grootere troepen van dit dier ontwaart men van 

tijd tot tijd aan onze kust. Zij komen ook aan den 

mond der rivieren voor, en enkele voorwerpen 

zwemmen die somtijds tot op groote afstanden op. 

Zoo heeft men ze in de Seine tot Parijs, in de 

Elbe tot verre in het land gezien, terwijl er ook 

in ons land, gedurende eene maand, een in de 

voormalige Haarlemmer meer met de naburige 

wateren en zelfs in de stadsgrachten van Leiden 

De bruinvisch 

zwemt behendig en snel. Hij voedt zich voornamelijk 

van allerlei soort van visschen en van inktvisschen. 

ronddwalende waargenomen werd. 

Het wijfje brengt jaarlijks slechts een jong ter 

wereld, en dit wordt tot den volgenden paartijd 

door de moeder gele'd en verzorgd. Vroeger werd 

het spek van dit dier niet alleen door het volk 

gegeten, maar gedurende de middeleeuwen zelfs ter 

tafel gebragt; thans verstrekt het slechts nog den 

Groenlanders tot voedsel. — Men heeft ook eene soort 

van bruinvisch zonder rugvin, Delphinus phocaenoides 

genoemd. Zij is geheel zwart van kleur, en werd in 

de kusten 

aangetroffen. Hare tanden zijn ten getale van twaalf 

de Indische zee en aan van Japan 

aan weèêrszijde van elke kaak. 

Men heeft eenige groote soorten van een zeer 

stevig maaksel, die eene zeer hooge rugvin hebben 

en wier kaken met een klein getal tanden voorzien 

zijn. Eene der meest bekende en door hare 

fraaije kleuren in het oog vallende soort dezer 

onderafdeeling is de Orka, Delphinus orca. Zij bereikt 

eene lengte van zestien tot twintig voet, en haar 

ligehaam heeft bij de rugvin tegen vier voet ìn 

middellijn, neemt echter, 

achteren, 

zoowel naar voren als 

naar sterk in dikte af. Het voorhoofd, 

ofschoon eenigzins uitpuilende en gewelfd, is niet 

van den snuit afgescheiden. De staartvin is groot 

en breed, en de hooge rugvin is aan het begin van 

het tweede derde der geheele lengte van het dier, en 

dus ver naar voren geplaatst. De groote en zeer 
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breede borstvinnen hebben, wegens hare gelijkenis 

met de zoogenaamde zwaarden der schepen, aanleiding 

tot den 

welken de orka bij onze walvischvaarders bekend 

gegeven naam van »zwaardvisch”, onder 

is. De Engelschen noemen haar daarentegen wegens 

haren verslindenden aard »Killer” of »Trasher”. In 

het leven is de grond- of hoofdkleur van de orka 

een fraai in alle kleuren van den regenboog spelend 

zwart. Deze kleur wordt echter afgebroken, ten 

eerste door een breeden, 

purperkleurigen band, die van 

vuil blaauwachtig 

achter de rugvin, 

smalle versmald, 

aan weerszijde van den romp, tot tegenover het 

maar allengs tot eene streep 

begin der rugvin verloopt; ten tweede door een 

fraai porceleinwit, hetwelk de onderzijde van de 

staartvin, van den romp en kop inneemt, een groote 

langwerpige vlek aan weerszijde van den achterromp 

vormt, en bovendien als een langwerpige afgezonderde 

vlek boven elk oog optreedt. De orka heeft maar elf 

paar ribben, en in het geheel ongeveer twee en vijftig 

tanden. De schedel is buitengewoon stevig van 

maaksel en de snuit breed en dik. De tanden zijn 

grooter en dikker dan bij eenige andere soort van 

dolfijn, en doen hierdoor aan die van den cachelot 

denken. Wanneer ze allen aanwezig zijn telt men 

De orka 

schijnt in de meeste zeeën van onzen aardbol voor te 

komen. Van tijd tot tijd naderen deze dieren de kusten 

en stranden, hetgeen aan 

er dertien aan weèêrszijde der bovenkaak. 

kusten van ons 

werelddeel en ook aan de onze plaats had. De 

vele 

orka is als de meest roofzuchtige en verslindende van 

alle soorten van dolfijnen bekend; terwijl deze hun 

voedsel meestal tot inktvisschen en visschen beperken, 

maakt de orka jagt op andere dolfijnen, op zeehonden, 

en zelfs op vin- en walvisschen. Zij leven veelal 

gezellig en tot aanzienlijke troepen vereenigd, die in 

kolommen, elk ongeveer uit vijf stuks bestaande, 

naast elkaàr, met buitengewone snelheid de zee 

doorklieven, ten einde haren buit op te zoeken Daar 

zij de zeehonden met groote behendigheid weten te 

overmeesteren, ontvlugten deze oogenblikkelijk, zoodra 

zij deze gevaarlijke vijanden ontwaren. Wamreer de 

orka’s eenen wal- of vinvisch in het oog krijgen, 

vervolgen zij hem, bijten hem stukken spek uit 

het lijf, en pijnigen hem, door gedurig herhaalde 

aanvallen, zoo lang tot dat haar slachtoffer sterft 

of zich uit angst levend laat stranden. Overigens 

verraadt de orka hare tegenwoordigheid reeds op 

groote afstanden in de zee, door hare hooge, boven 

de oppervlakte van het water rijzende rugvin. 

Bij eenige andere soorten is de snuit geheel overdekt 

door het dikke en bolle, van spek gevormde voorhoofd. 

Zij hebben een klein getal tanden. Bij eene dezer, 

de Grindewal, Delphinus melas of »globiceps”, is het 

voorhoofd halfkogelvormig en overwelft den snuit 

in dier voege, dat hij nagenoeg loodregt tot aan 

den rand der lippen afdaalt. Zij is zeer kennelijk 

aan de nagenoeg eenvormig zwarte kleur, de zeer 

smalle, maar eenigzins verlengde borstvinnen, de 

kleine, sterk naar achteren gekromde, maar dieter 

bij het hoofd dan bij de staartvin geplaatste rugvin, 

en aan het kleine getal tanden, die bovendien tot 

de voorhelft van den snuit beperkt zijn. Deze tanden 

zijn stevig, en hare punt is eenigzins naar binnen 

gekromd; er zijn er in den regel slechts negen aan 

weerszijde van elke kaak aanwezig; intusschen wil 

men, dat het getal somtijds aanzienlijker is. Zoo 

veel is zeker, dat zij bij oude voorwerpen zeer 

onderhevig zijn aan het uitvallen, en de kaken alsdan 

nagenoeg geheel van tanden ontbloot zijn. De schedel 

heeft in zijne gestalte, in het algemeen, overeenkomst 

met dien van den bruinvisch, maar hij is steviger en 

het snuitgedeelte is veel breeder. De grindewal 

heeft elf paar ribben, en in het geheel omstreeks 

zestig wervels. De kleur der huid is een glanzig 

zwart, hetgeen slechts, en niet eens standvastig, lanes 

de middellijn van borst en buik in het witachtige 

overgaat. Dit dier bereikt eene lengte van ongeveer 

twintig voet. Het bewoont het noordergedeelte van 

den Atlantischen en Stillen Oceaan, en soortgelijke 

Australië voorwerpen werden zelfs in de zee om 

aangetroffen. De erindewal leeft gezellig en veelal 

tot talrijke troepen vereenigd, die door een ervaren 

voorwerp aangevoerd worden, door hetwelk zich alle 

overigen van den troep blindelingslaten leiden Zoodanige 

troepen stranden nagenoeg jaarlijks aan de kusten van 

IJsland of aan die der Fär-eilanden, of worden door 

de kustbewoners dezer streken op het strand gedreven. 

Dit geschiedt op de volgende wijze. Bekend met 

de eigenschap dezer dieren, van hunnen aanvoerder 

overal te volgen, begeeft zich, zoodra zich een troep 

grindewallen aan de kust vertoont, de bevolking in 

menigte met booten in de zee, sluit den troep in, 

tracht deze dieren op ondiepe plaatsen te jagen en 

zit ze zoolang achter na, totdat de aanvoerder of 

het een of ander voorwerp op het drooge geraakt, 

waarop spoedig alle anderen, dit voorbeeid volgende, 

eveneens stranden. Zoodanige troepen naderen ook 

van tijd tot tijd de kusten van Groot-Brittannië. en 

somtijds zelfs die van noordelijk Frankrijk, België 

en ons land. — In de IJszee treft men eene soort 

aan, de Beloega, Delphinus leucas of »witte Dolfijn” 

genoemd, die zich van alle overigen onderscheidt 

door de eentoonig witte kleur harer huil. Zij is 

bovendien gekenmerkt door het volslagen gebrek 

eener rugvin en doordien hare tanden, aan weèrszijde 

van elke kaak slechts negen in getal, een weinig 

naar voren gerigt zijn. In hare uiterlijke gestalte 

heeft zij in het algemeen overeenkomst met den 

grindewal, maar haar voorhoofd is minder gewelfd 

en van voren minder steil afwaarts gaande. Zij 

doet bovendien, door deze gestalte en vooral door 

die van den schedel, op eene sterk in het oog 

vallende wijze denken aan het, van stoottanden 
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ontbloote, wijfje van den Narwal. De witte Dolfijn 

schijnt niet in de zeeën der gematigde luchtstreken 

te verdwalen. 

Men heeft ook 

uitzondering van een of eenige in de onderkaak, 

& Een dezer, de 

dolfijnen, wier tanden, met 

reeds in de vroege jeugd uitvallen. 

Butskop, Delplinus hyperoödon, schijnt in grootte alle 

overige dolfijnen te overtreffen, vermits hij eene lengte 

van nagenoeg dertig voet bereikt. Zijn voorhoofd 

is sterk gezwollen en half kegelvormig als bij de 

Beloega, maar de snuit steekt verder vooruit dan 

bij deze soort. Mondopening en oogen zijn zeer 

klein. Dit is ook het geval met de borst- en rugvin, 

en laatstgenoemde is zeer ver achteruit geplaatst. 

De schedel is vooral kennelijk en wijkt van dien 

van alle andere dolfijnen af‚ doordien hij op de 

bovenzijde van twee groote lijsten voorzien is, die, 

door de bovenkaakbeenderen gevormd, zich aan 

weèrszijde van den snuitwortel, als hooge, afgeronde, 

overlangsche vleugels, verheffen. De onderkaak is 

aan haar einde van een paar kleine, schuins naar 

het tandvleesch 

Behalve deze tanden 

is ook in het achtergedeelte van beide kaken nog 

voren en boven gerigte, onder 

“verborgene tanden voorzien. 

eene rij van zeer kleine tanden aanwezig, die echter 

in de tandvoren verborgen blijven, zeer los bevestigd 

zijn en spoedig meerendeels of allen uitvallen, weshalve 

zij veelal niet waargenomen worden. Het geraamte 

is, behalve door den eigenaardigen vorm van den 

schedel, ook nog merkwaardig door de buitengewone 

ontwikkeling der wervels en hunner doorn-uitsteeksels, 

hun gering getal en het kleine getal ribben. Van 

laatstgenoemde zijn slechts negen paar aanwezig, en 

men telt in het geheel slechts vijf en veertig wervels. 

De kleur der huid is een grijsachtig zwart, hetgeen 

op de onderdeelen lichter is dan op de bovendeelen. 

De butskop bewoont de IJszee, trekt echter, in het 

koude jaargetijde, meer zuidelijk, komt alsdan aan 

de kusten van IJsland en de Fär-eilanden tamelijk 

regelmatig voor, en verdwaalt somtijds zelfs tot aan 

de kusten van Groot-Brittannië, Scandinavië en de 

noordelijke kusten van het vasteland van Europa. Eene 

andere soort, Delphinus bidens, die ook de bijnamen 

van »Sowerbyensis,” »Dalei” en »micropterus” draaet, 

en door de natuurkundigen onder een eigen geslacht, 

»Ziphius” genaamd, gebragt wordt, is merkwaardig 

doordien hare kaken, behalve een of twee groote, 

zamengedrukte, in het midden der onderkaak geplaatste 

tanden, geheel van tanden ontbloot zijn. Zij heeft 

in hare uiterlijke gestalte, behalve den kop, veel 

overeenkomst met den butskop; het voorhoofd is 

namelijk zeer weinig uitpuilend, en de snuit is veel 

De beide 

hooge, wandvormige lijsten der voorhoofdsbeenderen, 

langer, buitengewoon smal en puntig. 

die voor den butskop zoo zeer kenmerkend zijn, 

ontbreken bij deze soort ten eenenmale. Men neemt 

dit dier van tijd tot tijd aan de kusten van Europa 

waar, en het schijnt ook aan de Kaap de Goede 

Hoop en in de Indische Zee voor te komen. 

DE NARWAL MONODON: 

Men kent slechts eene soort van narwal, en deze 

draagt in de wetenschap den naam van Monodon 

monoceros. De Narwal is eigenlijk een dolfijn zonder 

rugvin, die, in plaats van gewone tanden, van 

stoottanden voorzien is, welke echter bij de wijfjes 

hoogst zeldzaam ontwikkeld zijn, Afgezien van deze 

stoottanden, stemmen het dier en zijn geraamte in 

het algemeen volkomen overeen met de overige 

dolfijnen, en in het bijzonder met de Beloegu 

(Delphinus leucas). 

De onderkaak van den narwal vertoont nooit 

eenig spoor van tanden; de bovenkaak daarentegen 

Is, aan weêrszijde, van voren, behalve van een nietig 

en vroeg uitvallend tandje, van eenen in de 

lengte-as van den kop liggenden, zeer grooten stoottan:l 

voorzien. Intusschen ontwikkelt zich bij de wijfjes 

deze stoottand hoogst zeldzaam, en komt zelfs bij 

het mannetje, met uitzondering van zeer enkele 

gevallen, slechts de tand der linker zijde te voorschijn. 

Deze stoottand, die met eene schroeflijn van de 

regter naar de linkerzijde gegroefd is, heeft bij oude 

voorwerpen zes tot acht voeten lengte, en is aan 

zijnen grond nagenoeg zoo dik als een mansarm. 

Het dier zelf, hetgeen twaalf tot vijftien voeten lengte 

bereikt, dankt aan dezen stoottand, den naam van 

eenhoorn of eenhoornvisch, dien het in verscheidene 

talen draagt De huid van den narwal is licht van 

kleur en‚ naar men beweert, dikwijls met donkerder 

vlekjes gespikkeld. 

De narwal wordt in de IJszee, van de Baffinsbaai 

oostelijk tot Nieuw-Siberië, op opene plaatsen van het. 

rondom met ijs bedekte water aangetroffen. Hij schijnt 

slechts zelden deze gewesten te verlaten; intusschen 

zijn eenige voorbeelden bekend van voorwerpen, die 

tot aan de Groot-Brittannië en het 

Noordelijk Duitschland verdwaald waren. Hij leeft 

gezellie, meestal tot groote troepen vereenigd. Men 

vooronderstelt, dat hij zijnen stoottand gebruikt om 

kusten van 

het dunne ijs te doorsteken en te verbrijzelen. Daar 

men voor dezen in de meening was, dat de narwal 

de eenhoorn was, waarvan in den Bijbel gewag gemaakt 

wordt, zoo schreef men aan de tanden van dit dier 

eene groote genezende kracht toe, en dit bijgeloof, 

door de Europeanen naar Japan overgebragt, heeft 

in dit land tot heden stand gehouden. Deze tanden 

worden er‚ naarmate er gebrek aan is, of de markt 

daarvan overvoerd werd, tot hoogere of lagere prijzen 

verkocht. Zoo was er b.v. nog eenige jaren geleden 

veel navraag om dit handelsartikel, terwijl thans de 

prijs daarvan vele honderden procent gedaald is. 



De Cachelot, 

DE CACHELOMTEN. PHYSETER. 

Men 

_ Cachelot 

natuurkundigen den naam van PAyseter macrocephalus. 

kan met zekerheid slechts eene soort van 

onderscheiden, en deze draagt bij de 

In ons land is hij bovendien bekend onder den 

naam van »potvisch,” terwijl de Engelschen en 

Anglo-Amerikanen hein »Spermacecti-whale”” noemen. 

Men kan den cachelot beschouwen als een reusachtigen 

dolfijn met eenen buitengewoon dikken en stompen 

kop, wiens talrijke cellen met eene vloeibare vetstof 

gevuld zijn, met ver naar achteren geplaatste spuitgaten, 

en een in zoover eigenaardig tandenstelsel, dat men 

m de bovenkaak in het geheel geene tanden ontwaart, 

terwijl de aan hare voorhelft zeer smalle onderkaak 

met omstreeks zeven en twintig, dikke, kegelvormige 

tanden gewapend is. 

De cachelot bereikt eene lengte gelijk aan die 

van den gewonen walvisch, dat is te zeggen, van 

omstreeks zestig voet 

en derhalve 

Zijn kop is bijna rolvormiig. 

van voren even dik als van achteren, 

en zoo groot, dat hij bijna een derde der geheele 

het De 

mtusschen veel korter snuit, 

lengte van dier inneemt. onderkaak is 

dan de weshalve de 

mondopening, even als bij de haaien, aan de onderzijde 

van den kop geplaatst is. De borstvinnen zijn zeer 

klein, en de rugvin heeft de gedaante van eenen 

driehoekigen, maar veelal vrij onregelmatigen knobbel. 

Het geraamte van den cachelot vertoont tien paar 

ribben en in het geheel veertig wervels. 

De cachelot is vooral ook merkwaardig en voor 

den handel zeer winstgevend door het eigenaardige, 

in het levende dier vloeibare vet, hetgeen men van 

hem wint. Dit vet is bevat in eene menigte gangen 

kaken af, 

het 

onder de 

»walschot” het 

zelfstandigheid, 

welke de de 

het stolt, 

verkoeld is, 

en cellen, in kop, van 

het 

levert 

verdeeld is: zoodra uit dier 

en en de 

of 

bekende 

genomen 

namen van »spermaveti”’ in 

hoogduitsch _»Wallratl:” 

Physeter macrocephalus. 

welke voornamelijk tat het vervaardigen van fijne 

kaarsen gebruikt wordt. Behalve den spermaecti 

en eene groote hoeveelheid spek, levert de cachelot 

ook nog eene andere kostbare zelfstandigheid op, te 

weten het zoogenaamde »ambre eris”: dit is eenc 

grijze welriekende stof, die men in zijne darmen 

vindt. welke tot het parfumeren van allerlei 

toilet-artikelen gebruikt wordt, en blijkbaar aan 

zijn voedsel, hetgeen uit inktvisschen bestaat. 

ontleend is. 

De cachelot schijnt in alle zeeën van den aardbol, 

met uitzondering van het hooge noorden, voor te 

komen. Hij is intusschen in vele streken, door 

vervolgingen of andere oorzaken, zeldzaam geworden 

of geheel en al daaruit verdwenen. Aan onze kust. 

waar er vroeger wel eens voorwerpen strandden. 

tot 

van Scheveningen bewaarde schedel van een in lit 

zooals, onder anderen, de heden in de kerk 

jaar 1617 bij dit dorp gestrand voorwerp getuiet. 

werd hij sedert meer dan eene eeuw niet mee: 

het drietal 

cachelotten, hetgeen, omstreeks vijftien jaren geleden, 

waargenomen, en stranden van een 

op de Adriatische kust plaats had, werd met regt 

als eene geheel buitengewone bijzonderheid beschouwd. 

schts noe in Geregeld schijnt men den cachelot sl 

de onmetelijke wateren der Stille Zuidzee, vooral 

der zuidelijke gematigde streken aan te treflen, 

tot deze gewesten, dat de geregelde en het is ook 

vangst van dit dier beperkt is. Het zijn uitsluiten: 

Engelschen en Amerikanen, die zich met deze vangst 

bezie houden, die onder anderen aan de kusten 

De 

wordt ook en miet zelden gezien in de zeeën van het 

van Nieuw-Zeeland gedreven wordt. cachelot 

oostelijk gedeelte van Nederlandsch Indië, 

De euchelot leidt een zeer gezellig leven, vermits 

men deze dieren meestal tot eroote scholen vereenigd 

aantreft, die somtijds uit verscheidene honderd stuks 

zamengesteld zijn. Zij verdeelen zich intusschen in 

dier voege, dat de wijfjes meestal afgezonderd van 



de jongen en de mannetjes voorkomen. De cachelot, 

ofschoon vreesachtig van aard, wordt intusschen 

somtijds gevaarlijk voor sloepen, ja zelfs schepen, 

door zijne geweldige kracht of de snelheid met welke hij, 

vervolgd zijnde, zwemt, en welke die eener snelvarende 

stoomboot evenaart. 

DE LAM AN TAIENBESNE 

MANATI. 

De Zamantijnen vormen van de overige 

waldieren zeer verschillende afdeeling, en vertoonen, 

vooral door hunnen kleinen, afgeronden kop, zekere 

overeenkomst met de 

sommige 

eene, 

uiterlijke zeehonden en 

den walrus, terwijl zij in opzigten 

bewerktuiging de (Belluae) 

Zij onderscheiden zich, behalve door deze 

eigenaardigheden, van de overige waldieren, door de 

hunner zwijndieren 

naderen. 

volgende hoofdkenmerken. 

Hun kop is min of meer benedenwaarts geriet, en 

gaat derhalve minder onmiddellijk in den hals over. Er 

is nooit eene rugvin aanwezig. Zij hebben groote, 

vleezige lippen, die met dikke borstelharen bezet 

zijn. Hun oog is van een binnenst ooglid voorzien. 

Beide kaken zijn met ware kiezen, of in andere 

woorden tanden, wier kroon eene kaauwvlakte vormt, 

gewapend, en er zijn bovendien, in het tusschenkaak been, 

twee kleine snijtanden of stoottanden aanwezig. Voor 

de kiezen ontwaart in het midden van elke 

kaak, eene langwerpige, eeltachtige plaat, welker 

oppervlakte zeer ruw is, vermits zij dient tot het 

men, 

afscheuren der waterplanten, waarmede zich deze 

dieren voeden. Hunne van boven 

aan het einde van den snuit geplaatst zijn, kunnen 

De 

tepels liggen onder de borstvinnen, diet bij haren 

grond. De huid is overal met enkele borstelharen 

bezet. De beenderen van het geraamte zijn massief 

neusgaten, die 

elk door eene bijzondere klep gesloten worden 

en zeer zwaar. Hunne longen hebben de gedaante 

van twee lange zakken. 

De lamantijnen spuiten nooit waterdamp uit hunne 

neusgaten. Zij voeden zich met allerlei langs de oevers 

groeijende waterplanten. Er is slechts een klein getal 

soorten bekend. Zij worden in de heete gewesten 

aangetroffen, overschrijden die echter aanmerkelijk 

in den noordelijken stillen Oceaan. Sommige soorten 

leven in de rivieren, anderen schijnen zich uitsluitend 

in de zee op te houden. Men heeft deze dieren in 

de volgende drie ondergeslachten verdeelt. 

DE EIGENLIJKE LAMANTIJNEN. MANATUS. 

De eigenlijke lamantijnen zijn zeer gekenmerkt 
en op den eersten oogopslag te herkennen aan hunne 
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staartvin, die de gedaante van eene groote, dikke, 

kringvormige schijf heeft, en miet, gelijk bij alle 

overige waldieren, van achteren uitgesneden en in 

twee lappen verdeeld is. Hunne kaken zijn beiden, 

aan weêrszijde, met acht kiezen gewapend; en er 

zijn in het tusschenkaaksbeen twee zeer kleine, en 

in de onderkaak zes nog kleinere snijtanden aanwezig, 

die allen te zamen of meerendeels en 

vroegtijdig aan het uitvallen onderhevig zijn. Als eene 

bijzonderheid mag nog worden opgemerkt, dat het 

geraamte der eigenlijke lamantijnen, gelijk dat der 

zoogenaamde noordsche zeekoe (Rytina), slechts zes 

halswervelen vertoont. 

Het schijnt, dat het verblijf der eigenlijke lamantijnen 

beperkt is tot de groote rivieren van Westelijk 

Zuid-Amerika en het heete West-Afrika. 

De Amerikaansche Lamantijn, Manatus Americanus of 

intusschen 

paustralis,” wordt waargenomen in de Amazonenrivier, 

de rivieren van Guyana, den Oronoko en aan de 

kusten van Jamaica tot Florida. De negers van 

Jamaica geven hem den naam van Manati, hetgeen 

Visch-os beteekent. Dit dier, hetwelk eene lengte 

van omstreeks twaalf voet bereikt, en buitengewoon 

vet wordt, heeft eenen naar evenredigheid erooten 

omvang en is zeer zwaar. Het is wit- of bruinachtig 

grijsblaauw van kleur, op de onderdeelen slechts 

weinig lichter dan op de bovendeelen. De borstvinnen 

zijn aan haar einde van drie of vier platte nagels 

voorzien, die echter dikwijls geheel of gedeeltelijk 

afvallen. De ribben zijn ten getale van zeventien 

De oogen zijn naauwelijks zoo groot als 

menschenoogen; hunne opening is rond en naar 

evenredigheid groot; de iris is daarentegen slechts 

een streep breed, en donker grijsachtig wit. Het 

vleesch is niet slechts zeer fijn van smaak, maar 

paren. 

Men stelt er 

derhalve grooten prijs op voor de tafel, en dien ten 

gevolge is dit dier aan eene gedurige vervolging door 

den mensch bloot gesteld. Dit is ook de reden, dat 

het aan vele plaatsen, waar het vroeger menigvuldig 

vendi eer aangenaam van reuk. bovendien zeer aangenaa an reul 

was, of geheel uitgeroeid of zeldzaam geworden is. 

Ofschoon de lamantijn onder de zoogdieren behoort 

en zijn vleesch niets van dat der visschen heeft, 

maar integendeel op ossen- of varkensvleesch gelijkt, 

wordt dit dier miet te min door onkundigen als een 

visch beschouwd, en de kerk heeft van den beginne 

der ontdekking van Amerika aldaar veroorloofd, dit 

vleesch op de vastendagen, gelijk visch, te eten. De 

lamantijn voedt zich met eene soort van 

het 

rivieren groeit. — De Afrdraansche Lamantijn, Manatus 

die de bet heete 

West-Afrika bewoont, is tot nog toe niet grondig genoeg 

onderzocht, om te bepalen, in hoever hij van den 

plant, 

die welig op water langs de oevers der 

Senegalensis, rivieren _ van 

Amerikaanschen afwijkt. Men zegt intusschen, dat 

zijne ribben veel dunner zijn. 



De Dujong. 

DsEr DU ON GES. HALE IC O RIE. 

Er is slechts eene soort van dujong bekend, en 

zij draagt bij de natuurkundigen den naam van 

Halieore dujong. De dujong onderscheidt zich van 

de Lamantijnen, behalve door slankere gestalte en 

andere kenmerken, doordien zijne staartvin niet 

schijfvormig, maar, gelijk bij de Zeekoe, in twee 

lappen verdeeld is; van beide deze dieren wijkt hij 

af. door de aanwezigheid van een halswervel mecr, 

dat is te zeggen van zeven in het geheel, en door 

eenige wijzigingen in zijn tandenstelsel. Er is namelijk 

aan weerszijde van het tusschenkaaksbeen een tamelijk 

dikke, maar korte en onder de lippen verborgene 

snijtand, bij wijze van een stoottand, aanwezig, en 

bij jonge voorwerpen ontwaart men bovendien, in 

de onderkaak, vier zeer kleine snijtanden, die echter 

vroegtijdig uitvallen; de kiezen, eindelijk, zijn ten 

getale van vijf aan weèrszijde van elke kaak, maar 

ook deze zijn bij oude voorwerpen gedeeltelijk aan 

uitvallen onderhevig. De dujong is op de bovendeelen 

blaauwachtig grijs, op de onderdeelen wit van kleur. 

De dujong bewoont de Imdische tot de Roode 

zee, en wordt in geheel Achter-Indië tot op de 

Philippijnsche eilanden en de Noorder helft van 

Australië aangetroffen. Hij heeft intusschen ook het 

lot ondergaan van zoo vele andere groote dieren, te 

weten, dat hij op vele plaatsen, die hij vroeger in 

menigte bewoonde, in het geheel niet meer voorkomt. 

Nog geen twee eeuwen geleden, hield hij zich, b.v, 

volgens den reiziger Leguat, zoo menigvuldie op 

aan de kusten van het eiland Rodriguez, liegende 

ten oosten van Mauritius, dat het strand er letterlijk 

mede bedekt was. en hij was zoo weinig schuw, dat 

Haticore dujong. 

men tusschen deze dieren rond liep, de vetsten er 

uitzocht, en ze door middel van een om den staart 

gebonden touw wegsleepte: terwijl hij, sedert dit 

eiland bewoond wordt, er in het geheel niet meer 

voorkomt. Ook in het kanaal van Mozambique, in 

de Roode zee, aan de kusten van Ceylon en het 

vasteland van Indië is hij thans min of meer zeldzaam 

geworden, en in ons Nederlandsch Indië wordt hij 

eveneens slechts nog zeldzaam, en wel meer bepaaldelijk 

in de Molukken gevangen. De dujong schijnt blijkbaar 

het dier te zijn, waarvan in den Bijbel onder den 

naam van »Taschasch’’ gewag wordt gemaakt, zijnde 

het dier, uit wiens huid de deksel van de arke des 

verbonds gemaakt werd. Dit dier heeft waarschijnlijk 

ook aanleiding gegeven tot de fabel van »Meerminnen” 

of »Sirenen”’: verdichte wezens, wier ligchaam, maar 

voren min of meer menschelijk, naar achteren in 

de gedaante van eenen visch uitloopt, en welke men 

nog heden van tijd tot tijd nabootst, ten einde hen 

aan nieuwsgierige kermisbezoekers te vertoonen. 

De dujong leeft in de zee, gaat echter zijn voedsel, 

hetgeen in allerlei zeeplanten bestaat, op ondiepe 

plaatsen langs de kust, vooral in stille bogten, zoeken. 

Hij laat zijne stem, die in een dof geluid bestaat, 

van tijd tot tijd hooren. 

DE ZEEKOE. RY TINA: 

Men geeft den naam van zeekoe, of meer in het 

bijzonder dien van Noordsche Zeekoe, Rytina borealis, 

ook »Stelleri” en »Gigas” genoemd, aan eenen 

reusachtigen lamantijn, die eerst tegen het midden 

der vorige eeuw op een eiland in de nabijheid van 
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Kamtschatka gelegen ontdekt, in korten tijd geheel 

en al uitgeroeid werd. 

De zeekoe doet door hare gestalte in het algemeen 

en vooral door den vorm harer staartvin aan den 

dujong denken, en wijkt in dit laatste opzigt van de 

eigenlijke Lamantijnen af, met welke zij daarentegen 

overeenstemt door het getal harer halswervels, 

hetgeen slechts zes, in plaats van zeven is. Van beide 

voornoemde dieren is zij daarentegen onderscheiden 

door het volslagen gemis van tanden, van welken 

aard ook, en, hetgeen nog zonderlinger is, doordien 

hare kleine afgeronde pooten volstrekt niet door 

teenbotten ondersteund, en uiterlijk slechts van eenige 

nagelachtige eeltvlakten voorzien zijn. 

De mnoordsche zeekoe bereikte eene lengte van 

vijf en twintig voet, en zoodanige voorwerpen wogen 

meer dan acht duizend pond. 

Dit merkwaardige dier werd, in het jaar 1742, 

door den Duitschen natuurkundige Steller, op het 

onbewoonde Behrings-eiland, in den moordelijken 

Stillen Oceaan in de rigting der kust van Kamtschatka 

gelegen, ontdekt, gedurende een tiental maanden 

aldaar waargenomen, en naauwkeurig beschreven. 

Zij hield zich, paarsgewijze of tot kleine troepen 

vereenigd, op ondiepe plaatsen, langs de zeekust op, 

Maar voedsel bestond, gelijk dat van den dujong, 

uit zeeplanten. Zij was zoo weinig schuw, dat men 

Wanneer deze 

dieren miet bezig waren met eten, zag men hen 

haar zonder moeite vangen kon. 

slapen. 

het drooge, en werden alsdan, daar zij noch ontvlugten, 

Bij laag water geraakten zij miet zelden op 

noeh zieh verdedigen konden, gemakkelijk gedood, 

Het gebeurde ook somtijds, dat zij door zwaar 

stormweder om het leven kwamen en hun dood ligchaam 

dien ten gevolge aan het land geworpen werd. 

Gewoonlijk ving men ze echter door middel van 

harpoenen of groote haken. Hun vleesch was grof, 

ofschoon smakelijk, hun vet daarentegen fijn en zeer 

lekker. Het verhaal, hetgeen Steller van deze dieren 

en de menigte zeeotters, welke tevens in voornoemde 

streek huisvestten, bij zijne terugkomst te Kamtschatka 

gedaan had en hetgeen naar Petersburg overgebragt 

werd, — welke hoofdstad Steller niet bereikte, daar 

men hem op deze landreis opzettelijk door sneeuw 

en koude had om het leven doen komen — lokte 

weldra een groot aantal avonturiers naar dit verwijderde 

en eenzame eiland, ten einde zich, gedurende de 

zeeottervangst, met het vleesch der zeekoe te 

Dit merkwaardige dier onderging, 

dientengevolge, zoo vele vervolgingen, dat het laatste 

voorwerp der soort reeds in 1768 gedood werd. 

Sedert dien tijd is dit dier, hetgeen waarschijnlijk 

proviauderen. 

op andere destijds bewoonde eilanden en kuststreken 

van den Noordelijken Stillen Oceaan reeds toenmaals 

uitgeroeid was, niet meer gezien geworden, ondanks 

de vele nasporingen. welke in deze eeuw daarnaar 

werden gedaan. Men kwam eindelijk op de gedachte, 

gelijk men dit reeds met de nasporingen van beenderen 

der dodo-vogels gedaan had, den grond te gaan 

onderzoeken van die plekken, waar men de zeekoeijen 

gedood en gegeten had, en het mogt gelukken, een 

aanmerkelijk getal der voornaamste beenderen van 

dit dier bijeen te brengen, en uit deze af te leiden, 

dat de beschrijving van Steller in alle deelen waarheid 

bevat. Deze geschiedenis levert een treffend bewijs, 

hoe spoedig eene zoo groote en zelfs in de zee 

levende diersoort, door tusschenkomst van den mensch, 

voor altijd uit de schepping kan verdwijnen, 
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DEE BUIDELDIEREN 

MARSUPIALIA. 

Men geeft den naam van Buideldieren aan eene 

tamelijk uitgebreide reeks van zoogdieren, welke, 

niettegenstaande zij onderling dikwijls zeer groote 

afwijkingen aanbieden, wederom zekere algemeene 

onderlinge overeenkomst hebben, en in sommige 

punten van alle overige zoogdieren afwijken, terwijl 

de voornaamste vormen van laatstgenoemde onder 

de buideldieren vertegenwoordigd zijn, en deze, 

derhalve, als het ware, eene paralelle rij met de 

overige zoogdieren vormen. Zij worden dan ook door 

vele natuurkundigen, daar men hen, volgens huune 

niet onder de hoofdvormen, overige zoogdieren 

verdeelen kan, aan deze als eene zoodanige rij of 

zelfs als twee rijen tegenovergesteld; maar ook deze 

wijze van beschouwing heeft hare bezwaren, en levert 

geene voordeelen op boven de gebruikelijke zienswijze, 

om de buideldieren als eene eenvoudige, en wel de 

laatste orde der zoogdieren te beschouwen. 

De algemeene kenmerken der buideldieren komen 

in de hoofdzaak hierop neder, dat hunne jongen, 

reeds korten tijd na de bevruchting, wanneer zij nog in 

eenen hoogst onvolmaakten staat zijn, geboren worden 

en hunne verdere ontwikkeling verkrijgen aan de 

tepels, die gewoonlijk door een, aan den onderbuik 

der moeder zich bevindenden zak, buidel genoemd, 

dat deze buidel ondersteund 

wordt door een paar beenderen, 

omsloten worden; 

buidelbeenderen 

genoemd, welke aan de schaambeenderen zitten; dat 

deze beenderen zelfs bij de mannetjes aanwezig zijn; 

dat de hoek der onderkaak binnenwaarts gebogen 

is; dat de beide uitwendige hoofdwerktuigen der 

voortteling bij de mannetjes omgekeerd liggen, en 

dat de ontwikkeling van eene eigenlijke moederkoek 

niet plaats heeft. 

Intusschen is elk dezer kenmerken onderhevig aan 

uitzonderingen. De geslachtsdeelen bieden b. v. allerlei 

afwijkingen, en naderen in dit opziet meer de vogels 

dan de zoogdieren; bij de vogelbekdieren is de hoek 

der onderkaak niet naar binnen gebogen en er zijn 

geene tepels aanwezig; bij den buidelwolf zijn de 

buidelbeenderen niet ontwikkeld: bij sommige opossums 

en spitsbuideldieren ontbreekt de buidel; kortom 

er hebben eveneens overgangen plaats tot de overige 

zoogdieren, terwijl sommigen dezer, b. v. de vischotters, 

wezels en marters, ja zelfs honden en katten door 

het ter wereld brengen van blinde en min of meer 

onvolkomene jongen, in dit opzigt wederom doen 

denken aan de buideldieren. 

Het tandenstelsel der buideldieren biedt allerlei 

verscheidenheden aan, en bij sommigen zijn in het 

geheel geene tanden aanwezig. Sommige soorten 

| bereiken, zonder den staart, tot vier voet lengte, terwijl 

anderen naauwelijks eene rat in grootte evenaren. 

aardbol biedt het 

zonderlinge verschijnsel aan, dat zij beperkt is tot 

Hunne verspreiding over den 

twee geheel van elkaàr gescheidene kringen, te weten 

Amerika en Australië, met Nieuw-Guinea en andere 

nabij gelegene eilanden, en dat er,‚ buiten deze 

kringen, slechts eene, eertijds in Europa levende 

soort bekend is. Ben ander zonderling verschijnsel 

ten dezen opzigte is, dat de soorten van Amerika 

allen tot eenen enkelen vorm behooren, terwijl al de 

overige, in onderling eigenaardie verschillende vormen, 

Deze 

bevat, behalve Australië en Tasmanië, de eilanden 

Timor, Celebes, de Molukken met de Aroe-Eilanden, 

in den hoofd-verspreidingskring voorkomen. 

Nieuw-Guinea met de Papoe-Nieuw Irland en andere 

nabijgelegen eilanden. 

Men kan de buideldieren verdeelen in de volgende 

zes familiën, te weten die der Roof-buideldieren, 

der Spits-buideldieren, der Klim-buideldieren, der 

Kangoeroe’s, der Knaag-buideldieren en die der 

Vogelbekdieren. 

DE ROOF-BUIDELDIEREN. 

De Koof-buideldieren vertegenwoordigen in Australië 

en Tasmanië, tot welke eilanden zij beperkt zijn, de 

overige verscheurende zoogdieren, en wel voornamelijk 

de wolven en de marters, Hun snuit is tamelijk dik 

en afgerond; zij hebben steeds, en wel in beide kaken, 

sterk ontwikkelde hoektanden; aan weêrszijde van 

elke kaak zes of zeven stevige kiezen, die van min 

of meer scherpe knobbeltjes voorzien zijn, en in de 

bovenkaak acht, in de onderkaak zes snijtanden. Hunne 

teenen zijn kort, de nagels stevig, gekromd en scherp. 

De huid des buidels rekt bij deze dieren uit en wordt 

slap, naarmate de jongen groeijen, zoodat deze, 

wanneer _ de moeder loopt, langs den grond 

medegesleept worden, teewijl zij zich met den snuit 

aan de tepels vast houden. De roof-buideldieren 

voeden zich met andere zoogdieren, vogels, visch of 

het vleesch van doode dieren. Het getal hunner 

soorten is gering, en deze vormen de twee volgende 

hoofdeeslachten. 

DE BUIDELWOLF. THYLACINUS. 

Men kent slechts eene soort van buidelwolf en 

deze draagt den naam van Z4ylacinus cynocephalus. 

Zij schijnt uitsluitend tot Tasmanië beperkt te zijn; 

intusschen blijkt het uit eenige fossile overblijfselen 

dat deze of eene van beenderen, daarmede zeer 
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verwante soort in vroegere tijden ook op Australië 

leefde, De buidelwolf evenaart onzen wolf nagenoeg 

in grootte, en doet ook door zijne gestalte aan dezen 

of aan eenen grooten hond denken; maar hij is lager 

op de pooten, zijn kop is minder puntig, zijn haar 

korter, de staart daarentegen langer en zijne kleur 

geheel anders. Hij heeft aan elken voorpoot vijf, en 

aan elken achterpoot vier teenen, en deze zijn allen 

met zeer stevige nagels gewapend. De staart is 

omstreeks half zoo lang als het overige ligchaam. Het 

haar is kort en glad aanliggend. Men ontwaart aan 

weêrszijde van elke kaak zeven kiezen, van welke 

de eerste drie zoogenaamde valsche kiezen zijn. De 

algemeene kleur van dit dier is een grijsachtig 

bruin, hetgeen echter op den rug door omstreeks 

een twaalftal dwarse, breede en zwarte strepen 

afgebroken wordt. 

De buidelwolf houdt zich in de groote bosschen 

van rotsachtige streken op, en voedt zich met het 

vleesch van allerlei zoogdieren, zelfs met dat van 

doode dieren. Na de kolonisatie van het eiland vond 

hij eenen gemakkelijken en lekkeren buit in de 

tamme schapen, die hij, een nachtdier zijnde, 

gemakkelijk overvallen en wegrooven kan. Hij werd, 

vooral om deze reden, door de volkplanters overal 

vervolgd. en in vele bewoonde streken van het eiland 

| geheel of nagenoeg uitgeroeid. Intusschen komt hij 

hier en daar in andere streken nog voor, zooals 

het blijkt uit de voorwerpen, die in de laatste 

tijden herhaaldelijk naar Europa gezonden werden, 

en waaronder zich ook eenige levende bevonden. In 

de gevangenschap wordt hij zeer mak. Het wijfje 

van den buidelwolf werpt telkens twee jongen. 

De Buidehoolf. Thylacinus eynoeephalus. 

DE BUIDELMARTERS. DASYURUS. 

Men begrijpt onder den naam van buidelmarters de 

overige roof-buideldieren: dus allen, met uitzondering 

van den buidelwolf. Zij doen door hunne grootte 

en uiterlijke gestalte eenigzins aan de marters of aan 

de eivetkatten hebben 

lichte vlekken versierd haar en eenen tamelijk langen, 

denken, ruig, met groote 

ruigen staart. Hunne voorpooten zijn van vijf, de 

achterpooten van vier teenen, bij welke meestal een 

duimstompje zonder nagel voorkomt, voorzien. Zij 

hebben slechts zes kiezen aan weerszijde van elke 

kaak, en van deze zijn de twee voorsten zoogenaamde 

valsche kiezen. Hun voedsel bestaat uit zoogdieren, 

vogels en visschen; zij eten intusschen ook het 

vleesch van doode dieren. 

De eigenlijke buidelmarters zijn eenigzins slank 

van gestalte; hun ligchaam is met groote witachtige 

vlekken versierd, en het wijfje brengt telkens vier 

tot acht jongen ter wereld. Bij de grootste soort. 

staart 

bijkans even lang als het overige ligchaam, minder 

Dasyurus maculatus of »macrourus,’ is de 

ruig dan gewoonlijk, en, gelijk de overige bovendeelen 
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van het dier, van eene roodbruine, door witte | 

vlekken afgebroken kleur, terwijl de staart der | 

overige soorten ongevlekt is. Deze soort bereikt 

eene lengte van twee en een halven voet, waarvan 

nagenoeg de helft op den staart komt. Zij schijnt 

uitsluitend Tasmanië te bewonen. Haar plaats 

wordt in Australië vervangen door Dasyurus Geoff royi, 

die slechts twee voet lengte bereikt, bleeker van 

kleur is en eenen korteren, wiet gevlekten staart 

heeft. De derde soort, Dasyurus viverrinus, onderscheidt 

zich van de overigen door het ontbreken van het 

duimstompje aan de achterpooten. Haar staart is 

ongevlekt, maar ruiger dan gewoonlijk. Deze soort 

biedt het zonderlinge verschijnsel aan, dat de 

grondkleur der vacht dan eens zwart, dan eens 

geelachtig grijs is, hetgeen ten gevolge had, dat 

men de voorwerpen van 

aanvankelijk beschouwde als behoorende tot eene 

laatstgenoemde kleur 

eigene soort, aan welke men den bijnaam van 

»Maugei” gaf. Beide verscheidenheden van dit dier 

worden in Australië en Tasmanië aangetroffen, en 

in beide landen behoort het dier geenszins onder de 

zeldzaamheden. Het wordt dan ook in de meeste 

dierentuinen levend aangetroffen. 

Tasmanië herbergt eene min of meer afwijkende 

soort, Dasyurus ursinus, die tot de eigenlijke 

buidelmarters ongeveer in dezelfde verhouding staat 

als de veelvraat tot de marters. Zij is grooter, 

steviger van maaksel dan de overige soorten, haar 

kop is dikker, het haar is langer en stugger, de 

kortere staart beslaat slechts de helft der lengte 

het geheele dier 

verkrijgt door het een en ander een eeniezins 

beerachtig voorkomen. Zij wijkt bovendien af, 

doordien het wijfje telkens slechts twee jongen ter 

wereld brengt. De kleur van dit dier is een donker 

zwart, hetgeen slechts door enkele, onregelmatig 

verdeelde witte vlekken afgebroken wordt. Dit dier 

bereikt de lengte van circa drie voet. Het is schuw 

van het overige ligchaam, en 

en wild, verandert zijn aard ook in de gevangenschap 

niet, hetzij jegens menschen, hetzij andere dieren 

of voorwerpen van zijne eigene soort. Ofschoon 

niet onder de groote dieren behoorende, rooft het 

niettemin de schapen, en staat de gewone honden 

zonder vrees of schroom. Zijne beten toonen eene 

geweldige kracht aan, daar het zonder moeite de 

sterkste beenderen met zijne tanden verbrijzelt. Het 

stemgeluid doet aan het dof geblaf der honden denken. 

Van tijd tot tijd laat het eene soort van snuiven 

hooren, veroorzaakt door het uitstooten van de 

in de longen teruggehoudene lucht. Bij het eten 

zet het zich dikwijls op de achterpooten, terwijl het 

voedsel met de voorpooten in den muil gebragt 

wordt. Behalve met zoogdieren en vogels, voedt zich 

dit dier ook met doode visschen, en het spek van 

robben en walvisschen, die door de zee aan strand 

geworpen worden, weshalve men zijn spoor dikwijls 

aan het zeestrand ontdekt. Toen de eerste volkplanting 

in Tasmanië gesticht werd, was deze soort zeer 

menigvuldig; sedert is zij echter in de meeste 

bewoonde streken zeldzaam of uitgeroeid. In Australië 

wordt zij thans in het geheel niet aangetroffen ; maar 

men heeft op dit groote eiland beenderen uit den 

grond gedolven, die tot een soortgelijk dier behooren. 

Levende voorwerpen dezer soort behooren in de 

dierentuinen tot de zeldzaamheden. 

DE SPITS-BUIDELDIEREN. 

De familie der Spits-buideldieren bevat alle 

vleesch- of insekten-etende buideldieren, die door 

hunnen min of meer puntigen snuit, de puntige 

knobbels hunner kiezen, en hunne gestalte in het 

algemeen aan de spitsdieren doen denken, of ten 

minste sommige dezer vormen vertegenwoordigen. 

Zij worden in de meeste streken, waar buideldieren 

in het algemeen voorkomen, aangetroffen, en onder 

deze familie rekent men alle in Amerika levende 

soorten. Zij behooren onder de kleinere dieren, 

vermits de zwaarste soorten een konijn in grootte niet 

overtreffen. Deze dieren schijnen een bolvormig, van 

een zijdelingschen ingang voorzien nest uit gras te 

vervaardigen, waarin zij hunne jongen werpen, en dit 

op den grond tusschen het gras, tusschen struiken 

of boomwortels te plaatsen. Men weet ten minste 

met zekerheid, dat het groote Noord-Amerikaansche 

en _ buidelhazen 

deze dieren 

opossum, sommige _buidelratten 

zoodanige nesten maken. Men kan 

onder de volgende hoofdgeslachten verdeelen. 

DE OPOSSUMS. DIDELPHIS. 

Onder het geslacht der Opossum's rekent men alle 

Amerikaansche buideldieren. 

gestalte in het algemeen kan men hen met de 

Ten opzigte hunner 

spitsmuizen vergelijken, maar zij zijn steviger van 

maaksel, ruiger van haar, en meestal grooter, daar 

velen hieromtrent eene rat, sommigen zelfs een konijn 

evenaren. Zij hebben allen eenen min of meer 

aanmerkelijk verlengden, naakten, maar met schubjes 

bedekten staart. die echter omgerold worden kan, 

en slechts aan het eerste vierde zijner lengte met 

haren bekleed is; bunne ooren zijn tamelijk groot 

en naakt; hunne pooten zijn allen van vijf teenen 

voorzien, maar de binnenteen der achterpooten is 

een ware duim zonder nagel, terwijl alle overige 

teenen met tamelijk stevige, puntige en gekromde 

nagels gewapend zijn. Hunne hoektanden zijn stevig, 

het getal der snijtanden is zeer groot, vermits er 

in de bovenkaak tien, in de onderkaak acht aanwezig 

zijn; en men telt aan weerszijde van elke kaak 
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zeven kiezen, van welke de voorste drie zoogenaamde 

_ valsche kiezen zijn. Bij sommige soorten isde buidel 

zeer klein of ontbreekt gebeel en al; de jongen 

worden alsdan op den rug gedragen, waar zij zich 

door middel van hunne staarten, welke zij om dien 

der moeder slingeren, vasthouden. De opossums zijn 

nachtdieren, die zich voornamelijk met insekten 

voeden; maar de grootere soorten eten ook vogels 

en hunne eijeren, kruipende dieren, vruchten, ja 

zelfs wortelen. De meeste soorten klimmen op boomen 

of leven daarop; en slechts eene soort, wier teenen 

tot dit einde gedeeltelijk van zwemvliezen voorzien 

zijn, houdt zich bij of in het water op. De opossum’s 

zijn over de meeste streken van het heete en 

gematigde Amerika verspreid, en sommige soorten 

hebben onderling veel overeenkomst. Zij verduren 

de gevangenschap gemakkelijk en de gewone soorten 

worden derhalve niet zelden in de Dierentuinen 

levend aangetroffen. 

De meest merkwaardige der soorten zonder 

zwemvliezen zijn de volgenden. De grootste van allen, 

die in dit opzigt een konijn evenaart, is Didelphis 

Virginiana. Zij bewoont de warme en gematigde 

streken van Noord-Amerika tot Mexico. Zij bereikt 

drie voet lengte. Haar staart is een weinig korter 

dan de romp, aan zijne grondhelft zwart, aan de 

eindhelft wit. De haren zijn lang, los, wolachtig en 

witachtige, hetgeen echter aan de punten veelal, en 

op de pooten geheel in zwart overgaat. De ooren 

zijn naakt en zwart, en de neus is vleeschkleurig. 

Dit dier is zeer graag op vogels, en wordt, door 

zijne grootte, in staat gesteld, duiven en kippen te 

overmeesteren, weshalve het aan het tamme 

gevogelte zeer veel nadeel toebrengt. Het eet 

intusschen ook wel vogeleijeren, vruchten en 

plantenwortels. Het is zeer handig in het beklimmen 

van boomen en begeeft zich van den eenen boom 

naar den anderen op de wijze der slingerapen, te 

weten door het ligchaam in eene schommelende 

beweging te zetten, en wanneer deze toereikend is 

tot een verren sprong, den staart, die daarbij om een 

tak geslingerd was, van den tak los te maken. Wanneer 

het vervolgd en ingehaald wordt, houdt het zich als 

dood, en geeft zelfs geen teeken van leven, wanneer 

men het kwellingen doet ondergaan, die het tot een 

hoogen graad verdragen kan, vermits het een zeer taai 

leven heeft. Het wijfje brengt de jongen, telkens 

twaalf tot zestien in getale, voort in een eroot, 

hen 

Bij 
de geboorte zijn de jongen niet grooter dan een 

uit droog gras vervaardigd nest, hetgeen zij tuss 

boomwortelen of in een digten struik plaatst. 

erwt, eu ofschoon naakt en blind, kruipen zij 

onmiddellijk naar den buidel, en hechten zich zoo 

vast aan de tepels, dat zij slechts met groote moeite 

daarvan afgescheurd kunnen worden. Na verloop 

van vijf of zes dagen, als wanneer zij de grootte 

eener muis bereikt hebben, verlaten zij den buidel 

der moeder, en keeren slechts bij gevaar, of wanneer 

zij zuigen willen, daarin terug. De moeder toont 

zoo veel gehechtheid voor hare jongen, dat zij liever 

de ergste pijnigingen verduurt, dan den beschermenden 

buidel te openen. Ofschoon de huid van dit dier 

eenen zeer onaangenamen reuk heeft, zeet men dat 

het vleesch aangenaam van lucht en smaak is en 

aan dat van het speenvarken doet denken. De Indianen 

verwen het haar van dit dier en weven er gordels 

van. In Zuid Amerika wordt de plaats van dit dier 

vervangen door eene daarmede zeer verwante soort, 

Didelphis Azarae genoemd. Intusschen is haar staart 

langer, en evenaart in dit opzigt het geheele overige 

ligchaam; zij is een weinig kleiner, en de kop is 

van drie zeer duidelijke zwarte vlekken voorzien. 

Zij Bolivia tot 

Nieuw-Granada aangetroffen Gelijk de overige soorten 

werd in Paraguay, Brazilië en 

voert zij eene nachtelijke levenswijze. Over dag ligt zij 

verscholen in aardholen of in digte struiken, waaruit 

zij met het vallen van den avond te voorschijn komt, 

om haar voedsel te zoeken, hetgeen bestaat uit 

vogels en hunne eijeren en uit vruchten, die zij, op 

boomen klimmende, gemakkelijk weet te verkrijgen. 

Zij brengt aan kippen en ander tam gevogelte veel 

nadeel toe, en beperkt zich dikwijls, gelijk de overige 

soorten en vele roofdieren, tot het uitzuigen van het 

bloed harer slagtoffers. Haar plaats wordt in Guyana 

door eene andere soort vervangen, Didelphis canerivora 

genoemd, die intusschen ook in sommige noordelijke 

gedeelten van Brazilië voorkomt. Zij heeft de gestalte 

en grootte der voorgaande soort, is echter donkerbruin 

van kleur, en houdt zich in moerassige streken op, 

voornamelijk ter wille van haar voedsel, hetgeen bij 

voorkeur in kleine, op deze plaatsen menigvuldige 

krabben bestaat. Intusschen cet zij ook kleine vogels, 

De smaak van haar 

doet aan hazenvleesch denken. 

kruipende dieren en insekten. 

vleesch, zegt men, 

Eene klemere, eveneens in Guyana gewone, maar 

tevens over een groot gedeelte van Brazilië verspreide 

soort is Didelphis opossum. Zij heeft de grootte eener 

zware rat, is rosachtië van kleur, en heeft aan 

weêrszijde boven het oog en achter het oor eene 

witte vlek, 

Bij de overige soorten is de buidel zeer onduidelijk 

of geheel ontbrekend. Onder deze behoort Didelphis 

dorsigera, die nagenoeg de grootte heeft van onze 

huisrat. en geelachtig bruin is van kieur, met eenen 

zwarten ring om de oogen. Haar staart is aanmerkelijk 

langer dan het overige ligchaam. Eene andere, 

aanmerkelijk kleinere soort, Didelphis murina, wordt in 

het grootste gedeelte van het heete Amerika, van 

Mexico tot Brazilië aangetroffen. Eene kleine, op de 

bovendeelen grijsachtige, op de onderdeelen witte 

soort, Didelplis elegans genoemd, bewoont Chili, Zij 

heeft de grootte van onze huismuis, maar haar staart 

overtreft den romp in lengte niet. Eene eveneens 

kleine, maar de fraaiste soort van allen, is Didelphis 
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tricolor, van Guyana. Zij is roodbruin, welke kleur 

echter op den rug door drie zwarte, overlangsche 

strepen afgebroken wordt. Haar staart is slechts half, 

zoo lang als het overige ligchaam. 

De rij der opossum’s besluit het Water-opossum, 

Cheironectes variegatus. Dit dier sluit zich door zijne 

gestalte en maaksel volmaakt aan de overige opossum’s 

aan, onderscheidt zich echter ten eenenmale daarvan 

door de zwemvliezen, welke de vier met nagels 

gewapende teenen der achterpooten vereenigen, en 

door zijn verblijf bij of in het water. De buidel 

der wijfjes is volkomen ontwikkeld. Het water-opossum 

overtreft onze bruine rat in grootte, het is steviger 

van maaksel en de staart is aanmerkelijk langer 

dan het overige ligchaam. Zijne witachtige kleur 

wordt op de bovendeelen door vier of meer zeer 

groote zwarte vlekken afgebroken, die min cf meer 

de gedaante van dwarse banden aannemen. Het 

water-opossum bewoont Brazilië tot Cayenne. Het 

houdt zich aan de oevers van kleine rivieren op, 

zwemt en duikt zeer goed, en voedt zich voornamelijk 

met kreeften en krabben. Daar het eene verborgene 

levenswijze leidt en, bij het naderen van gevaar, in 

het water eene veilige plaats ter ontvlugting vindt, 

is het moeijelijk te verkrijgen, en behoort derhalve 

in het algemeen onder de zeldzaamheden. 

Het Water-opossum. Cheironeetes variegatus. 

DE BUIDELRATTEN. PHASCOGALE. 

van buidelratten die 

de 

Men kan onder den naam 

buideldieren begrijpen, welke de opossum’s in 

Oude 

hare 

Wereld vertegenwoordigen. Zij doen ook door 

gestalte aan deze denken, hebben, gelijk deze, 

aan elken poot vijf teenen, die, behalve de 

ongewapende duim der achterpooten, van gekromde 

en scherpe nagels voorzien zijn; maar de ooren zijn 

in het algemeen grooter; de staart is bij eenige 

soorten ruig; zij hebben in de bovenkaak slechts 

acht, in de onderkaak slechts zes snijtanden, en de 

beide middelsten dezer tanden zijn, zoowel in de 

onder- als in de bovenkaak, grooter dan de overigen ; 

de knobbels der kiezen zijn puntiger, en de laatste 

kiezen zijn smal en dwars geplaatst. Zij hebben 

overigens groote hoektanden, en aan weerszijde van 

elke kaak zeven kiezen. Even als bij de opossum’s, 

zijn er ook onder de buidelratten soorten, wier 

wijfjes geenen eigenlijken buidel hebben. Er zijn bij 

dezen acht, in eenen kring geplaatste tepels aanwezig. 

De buidelratten zijn dieren van de grootte eener 

Zij voeden zich met insekten, de srootere 

met vogels en andere dieren. Zij houden 

rat of muis. 

soorten ook 

zich op den grond op, maar sommigen klimmen ook 

zeer behendig. Deze dieren werden tot nog toe slechts 

in Australië met Tasmanië, en op Nieuw-Guinea 

met Salawattie en de Aroe-eilanden aangetroffen. 

Australië is de staart, Bij eenige soorten van 

behalve aan zijn grondgedeelte, met lang haar 

bekleed. De gewone soort, Phascogale penicillata, 

heeft de grootte eener zware rat, en eene. fraai 

grijze kleur, die echter op den staart in zwart 

overgaat. Dit dier werd zoowel in Oost- en West- als 

Zuid-Australië aangetroffen. Het 

insekten, wordt echter ook beschuldigd van rooftogten 

voedt zich met 

onder het tamme gevogelte. Het maakt zijn nest 

in de holen van boomen, hetzij der stammen of 

der groote takken. Men heeft van deze soort, onder 

den naam van Pkhascogale calura, afgescheiden een 

dier uit West-Australië, 

door mindere grootte, kortere haren aan den staart, 

hetgeen daarvan afwijkt. 

en doordien deze haren aan het grondgedeelte eene 

fraaije roestkleur vertoonen. 

Eene of, indien men wil, eenige soorten van de 

grootte en gestalte eener rat, met dit onderscheid 

echter, dat de snuit puntig en de overigens naakte 

staart langs zijne bovenzijde van tamelijk lange, 

ofschoon niet zeer diet geplaatste, op de onderzijde 

werden van: zeer korte haren voorzien is, tot noe 

toe niet in Australië, maar wel en uitsluitend op 

Nieuw-Guinea met Salawattie en de Aroe-eilanden 

aangetroffen. Het voorwerp door wijlen Dr. S. Müller 

op Nieuw-Guinea ontdekt, en wel bij de Triton’sbaai 

aan de westkust van dit groote eiland gelegen, werd 

door ons wegens zijne eenvormig zwarte kleur onder 

den naam van Phascogale melas beschreven: andere 

voorwerpen van het eiland Salawattie, eveneens aan 

de westkust van Nieuw-Guinea, maar noordelijker 

gelegen, onderscheiden zich van voornoemd zwart 

voorwerp slechts door hunne kleuren, die zeer 

aangenaam, en in elken leeftijd dezelfde zijn. De kop, 

hals, pooten, stuit en staart zijn namelijk roodbruin, 

hetgeen op de bovendeelen en de zijden van den 
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romp in een door zwarte, overlangsche strepen 

afgebroken bruingrijs overgaat. Wij hebben dit fraaije 

en zeldzame dier Phascogale Thorbeckiana genoemd. 

Op de Aroe-eilanden treft men eindelijk voorwerpen 

aan, onder Phascogale Wallacei 

beschreven, die eene bruine, op de voorste deelen in 

den naam van 

het rosachtige spelende kleur hebben. Ook dit dier 

wordt op laatstgenoemde eilanden beschouwd als een 

gevaarlijke vijand van het tamme gevogelte. 

De overige soorten hebben eenen gelijkvormigen, 

met zeer kort haar bekleeden staart, waardoor deze 

aan den staart der ratten en muizen doet denken. 

De meeste dezer soorten hebben de grootte eener muis 

en doen, door haren spitsen kop, aan de spitsmuizen 

denken. Zij werden tot nog toe op Australië met 

Salawattie en de Aroe-eilanden aangetroffen, en door 

de natuurkundigen van de overige soorten onder den 

geslachtsnaam van »Antechinus” afgescheiden. Zij 

schijnen zich bij voorkeur in met gras begroeide 

streken op te houden, en aldaar haar, eveneens uit 

gras vervaardigd mest op den grond te plaatsen. 

Eene dezer soorten, Phascogale longicaudata genoemd, 

wijkt van alle overigen af door haren buitengewoon 

langen staart, die het overige ligchaam aanmerkelijk 

in lengte overtreft. Zij heeft de grootte eener 

jonge rat, eene donkergrijze, op den staart in het 

zwartbruine, op de onderdeelen in het witachtige 

overgaande kleur, en bewoont de Aroe-eilanden. — 

Eene even groote soort, Pkhascogale apicalis, wier 

staart intusschen slechts aan de helft der lengte 

van het overige ligchaam gelijk staat, is van boven 

grijs, van onder wit en op de pooten rosachtig. Zij 

wordt in West-Australië aangetroffen. Bij sommige 

kleine soorten van Australië is de staart aan zijnen 

wortel gezwollen: eene dezer, Phascogale macrura, is 

zwartachtig grijs; de andere, Phascogale crassicaudata, 

rosachtig grijs van kleur. 

DE SPITS-BUIDELRATTEN. MYRMECOBIUS. 

Ditgeslacht wordtslechtsdoor eene soort, Myrmecobius 
„Jascialns genoemd, gevormd. De Spits-Luidelrat wijkt 
in allerlei opzigten af van de overige vormen der 

familie, vooral door zijnen verlengden en puntigen 

snuit, door zijne lange en ranke, op die der miereneters 

gelijkende tong, door zijne kleine en onderling van 

elkaär verwijderde tanden en door zijne fraaije kleuren. 

Behalve den puntigen kop, doet dit dier door zijne 

grootte, gestalte en ruigeren staart aan de eekhoorntjes 

denken. Het heeft aan de voorpooten vijf, aan de 

achterpooten slechts vier teenen, en deze zijn allen 

met gekromde, zijdelings zamengedrukte en scherpe 

nagels gewapend. Het haar is stug. Er zijn in de 

bovenkaak acht, in de onderkaak zes snijtanden 

aanwezig; op deze volgen de hoektanden, en op 

deze wederom aan weèrszijde der onderkaak negen, 

der bovenkaak acht kiezen, die van zeer scherpe 

knobbeltjes voorzien zijn. De buidel is zeer weinig 

ontwikkeld. De kleur van dit dier is zeer fraai, 

te weten, op de bovendeelen levendig rosachtig, 

hetgeen op de achterdeelen in zwart overgaat, en 

De Spits-buidelrat. Myrmecobins fasciatus. 

afgebroken wordt door zes tot acht, aan weèêrszijde 

van den rug afwaarts loopende dwarse banden, 

en door eene zwarte, met wit gezoomde streep aan 

de zijden van den kop voor en achter de oogen, 

terwijl de onderdeelen van het dier witachtig zijn. 

De spits-buidelrat leeft op den grond en loopt 

springende. Hij draagt den staart naar boven gerigt 

gelijk de eekhoorntjes. Bij naderend gevaar, verschuilt 

hij zieh in de holten van omgevallene boomen, en 

laat zich met de handen vangen zonder te bijten. 

Zijn voedsel bestaat in insekten, vooral mieren, die 

hij met zijne lange tong op gelijke wijze vangt als 

de miereneters te doen plegen. Het wijfje brengt 

hare jongen, vijf tot negen in getal, in aardholen 

ter wereld, en deze worden, aan de tepels hangende, 

bij het ontbreken van eenen buidel, slechts door de 

lange buikharen beschermd. 

DE BUIDELHAZEN. PERAMELES. 

Men kan den naam van buidelhazen geven aan 

eene kleine spits-buideldieren, die, 

afgezien van hunnen verlengden en puntigen snuit, 

met de 

reeks van 

zekere overeenkomst hebben 

hazen, voornamelijk doordien hunne achterpooten 

aanmerkelijk in lengte overtreffen 

uiterlijke 

de voorpooten 

en dewijl hunne ooren min of meer in de lengte 

gerekt zijn. De onderlinge verhouding der teenen, 

vooral die der achterpooten, biedt, nevens het getal 

hunner snijtanden, een voornaam kenmerk voor deze 
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dieren aan. Er zijn, wel is waar, behalve bij den geheel 

afwijkenden buidel-agoetie (Chaeropus) aan elken poot 

in den regel vijf teenen aanwezig, maar deze zijn 

van zeer ongelijke ontwikkeling en gedaante. De 

twee buitenste teenen hunner voorpooten zijn namelijk 

buitengewoon klein en van een klein nageltje voorzien; 

aan de achterpooten heeft de binnenste teen de 

gedaante van een kort stompje, of ontbreekt zelfs 

geheel en al; de buitenste teen, gewoonlijk van 

middelmatige grootte, vertoont zich eveneens somtijds 

als een stompje; de vierde teen is daarentegen zeer 

groot, terwijl de tweede en derde, gelijk bij de 

kangoeroe’s, tot aan haar einde, aan elkaàr vastgehecht 

of in andere woorden zamengegroeid zijn. De teenen 

gewapend, en deze zijn meestal aan 

sikkelvormig, aan de achterpooten 

zijn met nagels 

de voorpooten 

De groote Buidelhaas. 

weet ten minste van eene soort, dat zij een bolvormig 

nest van gras maakt, waarin zij hare jongen werpt. 

Daar zij schuw en nachtdieren zijn, is hunne opsporing 

met veel moeijelijkheden gepaard. Men heeft deze 

dieren in Australië, Tasmanië, Nieuw-Guinea, de 

Papoe- en Aroe-eilanden waargenomen. 

De eigenlijke buideldieren hebben de teenen gelijk 

De grootste soort, 

Perameles lagotis, is even groot als een konijn, en 

zij hier boven beschreven zijn. 

onderscheidt zich, behalve door dit kenmerk, door hare 

zeer lange ooren en haren langeren staart. Deze 

is half zoo lang als het overige liechaam en zwart, 

maar op zijne achterhelft van boven met tamelijk 

bekleed. De binnenteen der 

achterpooten ontbreekt. De bovendeelen der vacht 

zijn rosachtig grijs, de onderdeelen wit. Dit dier 

bewoont de grasvelden van Westelijk Australië. Het 

leeft veelal paarsgewijze, graaft onderaardsche holen, 

lange witte haren 

eenigzins hoefvormig. De buidelhazen hebben volkomen 

ontwikkelde hoektanden, in de bovenkaak tien, in 

de onderkaak zes snijtanden, en aan weêrszijde van 

elke kaak zeven kiezen, van welke de voorste drie 

De 

snuit dezer dieren is verlengd en puntig; de staart 

tot de zoogenaamde valsche kiezen behooren. 

is somtijds niet langer dan de kop, somtijds half 

zoo lang als het overige ligchaam. De opening van 

den buidel is naar achteren en niet, gelijk bij de 

overige buideldieren naar voren gekeerd. Sommige 

soorten evenaren in grootte een konijn; anderen zijn 

niet grooter dan een rat. Zij loopen gelijk de hazen, 

eenigzins springende; zij voeden zich met insekten 

of andere kleine dieren, of met bollen en wortels van 

planten; zij houden zich op den grond op. Velen graven 

voor hun verblijf holen onder den grond, en men 

Perameles lagotis. 

waarin het over dag slaapt, is zeer schuw, en voedt 

zieh voornamelijk met insekten en hunne maskers. 

Men zegt dat zijn vleesch aangenaam van smaak is. 

De overige soorten met het gewone getal teenen 

hebben de ooren korter, en eenen korteren, nagenoeg 

naakten staart. Eene dezer, Perameles Gunxii, heeft 

de grootte van een halfwassen konijn, is grijs op de 

bovendeelen, wit van onderen, en vooral gekenmerkt 

door vier aan weêrszijde van den achterrug nederwaarts 

loopende witte, door zwart van elkaàr afgescheidene, 

door een breeden, zwarten, dwarse banden, en 

over de ooren loopenden band. Dit dier bewoont 

Tasmanië. — Men heeft van deze soort, onder den 

naam van Perameles fuscratus, een dier uit Westelijk 

en Zuidelijk Australië, afgescheiden: het is inderdaad 

eenigzins kleiner, de staart is langs zijne geheele 

bovenvlakte donker gekleurd, en men zegt ook dat 

dit werktuig, gelijk ook de ooren, naar evenredigheid 
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langer is. Bij Perameles myosurus, van Westelijk 

Australië, is slechts eene zwarte streep aanwezig en 

deze loopt dwars over de lenden. De tong van dit 

dier is zeer lang, en men zeot ook, dat zijne huid 

buitengewoon teêr is. Het houdt zich in streken 

op, die digt met struiken begroeid zijn; graaft holen 

onder de aarde; leeft echter gewoonlijk paarsgewijze 

in een uit gras en takjes vervaardigd en in eene 

holte op den grond geplaatst nest. — Bij eene andere 

soort van Australië, Perameles nasuta, ìs de snuit 

meer dan gewoonlijk verlengd en puntig. Zij is op 

de bovendeelen grijsachtig bruin, op de onderdeelen 

witachtig. — Bij Perameles obesnla, van Australië 

en Tasmanië, is de snuit daarentegen korter dan 

gewoonlijk; het dier is niet grooter dan eene rat, 

en op de bovendeelen eentoonig bruin. — Buiten 

Australië en Tasmanië heeft men slechts eene soort, 

Perameles Doreyanus genoemd. waargenomen, en dit 

wel op drie ver van elkaàr verwijderde punten, te 

weten op de Noordkust van Nieuw-Guinea, op het 

op de Aroe-eilanden. Papoe-eiland Waaigeoe en 

Zij bereikt anderhalven voet lengte, waarvan de 

kleine staart slechts het zesde gedeelte inneemt, De 

hoofdkleur - van de vacht is een. rosachtig bruin, 

hetgeen op de onderdeelen in het witachtige overgaat. 

Deze soort is vooral ook merkwaardig doordien de 

haren der bovendeelen grootendeels hard, ja zelfs 

stekelachtig, en daarbij lansvormig, afgeplat en van 

voren voorzien zijn. Dit dier vervaardigt uit gras 

een bolvormig nest, waarin de jongen bij afwezigheid 

der moeder verscholen liggen. 

De rij der buidelhazen wordt besloten door eene 

zeer afwijkende soort, de Bwidel-Agoeti, Chaeropus 

castanotus genoemd. Dit dier is vooral merkwaardig, 

doordien het alle vier de pooten verlengd en zeer dun 

heeft, en doordien eraan de voorpooten slechts twee 

teenen aanwezig zijn, terwijl er aan de achterpooten 

slechts eene teen volmaakt ontwikkeld is, en tot op 

den grond reikt. De ooren doen door hunne lengte 

en smalte aan die der hazen denken. De staart is 

kort, dat is te zeggen niet veel langer dan de kop, en 

nagenoeg naakt. De kleur der vacht is een lichtbruin, 

hetgeen echter op de bovendeelen van den staart in 

zwart overgaat. Dit dier heeft de grootte van een rat, 

maar het is krachtig van maaksel. Het doet, door zijne 

gestalte, eenigzins aan de agoetis denken, schijnt 

echter veeleer de spits-springmuizen in Australie te 

vertegenwoordigen. Het werd in de binnenlanden der 

westelijke streken van dit werelddeel aangetroffen. 

Het voedt zich met insekten, maakt zijn nest uit 

gras en boombladeren, plaatst het op den erond, en 

verschuilt zich, bij naderend gevaar, in digte struiken. 

DE KEM BU TDE LDB RIEN: 

Oude 

met 

Deze familie bevat de buideldieren der 

Wereld, die zich op boomen ophouden, 

boombladeren , boomknoppen, bloemen en vruchten 

voeden, en aan alle pooten vijf, tamelijk evenredig 

ontwikkelde teenen hebben, van welke echter die 

der achterpooten een ware, tegenover de overige 

teenen geplaatste duim zonder nagel is, terwijl de 

overige teenen met gekromde scherpe nagels gewapend 

zijn. De tweede en derde teenen der achterpooten zijn, 

gelijk bij de kengoerce's en buidelhazen, tot aan 

hun einde zamengegroeid, dun . een weinig korter dan 

de overigen en met van onderen uitgeholde nagels 

voorzien. Deze dieren hebben stevige snijtanden, en 

die der onderkaak zijn groot, lang en nagenoeg 

horizontaal vooruitstekend: er zijn ook in deze kaak 

slechts twee snijtanden aanwezig, tusschen welke 

intusschen veelal nog twee andere kleine snijtanden 

geplaatst zijn, terwijl het getal der snijtanden in de 

bovenkaak zes is, behalve bij de spits-koeskoes, 

die er slechts vier heeft. De hoektanden zijn niet 

groot en ontbreken in de onderkaak somtijds geheel 

en al. De kaken zijn aan weêrszijde van vier tot zes 

kiezen voorzien, van welke de voorsten of de twee 

voorsten zoogenaamde valsche kiezen zijn. De maar 

dezer dieren is eenvoudig, maar zij hebben eenen 

zeer langen blinden darm. 

De grootte der klim-buideldieren wisselt af van 

die eener kat tot die eener muis Zij leiden eene 

nachtelijke levenswijze, houden zich in bosschen en op 

de boomen op, met wier bladeren, knoppen, bloesems 

en vruchten zij zich voeden, en worden in alle 

streken der Oude Wereld, door buideldieren bewoond, 

aangetroffen, 

Deze familie bevat de vier volgende, onderling 

op eene zeer in het oog vallende wijze verschillende, 

geslachten. 

DE KOESKOES. PHALANGISTA. 

Men vat onder dezen naam alle klim-buideldieren 

zamen, die eenen langen grijpstaart en daarbij eenen 

min of meer afgeronden kop hebben. Deze staart 

is intusschen bij eenigen aan zijne wortelhelft met 

haren bedekt, aan de eindhelft daarentegen geheel 

kaal; bij anderen is hij, behalve een smal naakt 

streepje aan de onderste middellijn van zijn laatste 

derde gedeelte, geheel, hetzij met kort, hetzij met 

lang haar bedekt; en eindelijk heeft men kleine 

soorten, wier staart in zijne geheele lengte met zeer 

kort, aanliggend haar bekleed, maar langs zijne 

onderzijde min of meer volkomen naakt is. De 

koeskoes hebben, wanneer het gebit volledig is, in 

de bovenkaak zes snijtanden, en vervolgens aan 

weêrszijde eene hoektand en zes kiezen, van welke de 

beide voorsten valsche kiezen zijn; in de onderkaak twee 

groote, nagenoeg horizontale snijtanden, tusschen welke 

nog twee zeer kleine geplaatst zijn, maar de hoektanden 

ontbreken, en men ontwaart aan weêrszijde slechts 

vijf kiezen, van welke de voorste eene valsche kies is. 
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opening. Het zijn nachtdieren, die de erootte eener 

kat bereiken, op boomen leven, en zich met bladeren, 

bloesems en vruchten voeden. Men heeft een zevental 

soorten van dit geslacht beschreven en ze onder 

een viertal ondergeslachten gebragt; bij eene 

onbevooroordeelde beschouwing schijnen zij intusschen 

allen tot slechts drie soorten te behooren. Eene 

dezer soorten, Phalangista ursina, schijnt tot het 

eiland Celebes beperkt te zijn. Zij is zeer kennelijk 

aan haar eenigzins stug, lane en beerachtie haar. 

hetgeen op de bovendeelen van het dier zwart met 

vale punten, op de onderdeelen rosachtie van kleur 

is, en aan hare zeer ruige ooren. De soort, welke 

het vroegst bekend werd en die het minst zeldzaam 

is in de meeste verzamelingen, wordt Phatangista 

Orientalis of pcavifrons” genoemd. Zij heeft eenen 

zeer grooten kring van verspreiding, die zich van 
mr: a : … Ti 
Timor en de Soela-eilanden oostelijk tot Nieuw 

De gevlekte Koeskoes, 

Ierland en het noorden van Australië uitstrekt. Haar 

hoofd- en 

oogen uitgeholde schedel. 

onfeilbaar kenmerk is de tusschen de 

Het haar is wolachtig. 

Jongen en oude wijfjes hebben eene bruinachtige 

kleur; de oude mannetjes daarentegen worden veelal 

geheel wit; intusschen heeft laatstgenoemd verschijnsel, 

geregeld, slechts bij de voorwerpen van Ceram en 

Amboina plaats, terwijl de voorwerpen der overige 

door de soort bewoonde localiteiten allerlei verschillen 

van kleur en teekening aanbieden, veelal min of 

meer gevlekt zijn, en dit evenzoo bij de mannetjes 

als de wijfjes plaats grijpt. In de gevangenschap 

worden deze dieren zeer tam. Volgens de inboorlingen 

is hun vleesch aangenaam van smaak. De derde 

soort _Phalangista maculata, biedt niet minder 

verscheidenheden van kleur dan de voorgaande aan. 

Zij heeft, gelijk deze, wolachtig haar, is echter zeer 

daarvan onderscheiden doordien haar schedel, gelijk 

die van de soort van Celebes, tusschen de oogen 

bol is. De mannetjes dezer soort zijn witachtig met 

veelal zeer groote zwarte vlekken; de wijfjes, die 

men onder den bijnaam van »chrysorrhos” afscheidt, 

zijn daarentegen van een grijs, hetgeen op stuit 

en staart in donker geel, op de onderdeelen in wit 

overgaat, en webrszijde van den romp door 

per zwarte, overlangsche streep afgebroken wordt. 

Intusschen is ook bij deze soort de kleurverdeeling 

aan 

aan allerlei en veelvuldige afwijkingen, hetzij volgens 

Phalangista maculata. 

de voorwerpen, hetzij volgens de bijzondere eilanden 

die het dier bewoont, onderworpen, en zijn de eenvoudig 

gekleurde wijfjes meer in het bijzonder aan Amboina, 

Ceram en Boeroe eigen. De fraaiste voorwerpen, wier 

grondkleur dikwijls in het gele of rosse, of zelfs 

roodbruine overgaat, worden op de Papoe-eilanden 

aangetroffen. De soort komt overigens, behalve op 

voornoemde eilanden, ook op Nieuw-Guinea en de 

Aroe-eilanden voor. 

De soorten met eenen ruigen, slechts op de 

onderzijde van zijn achtergedeelte naakten staart, 

tot 

Aroe-eilanden beperkt te zijn. Die van Australië en 

schijnen Australië met Tasmanië en de 

Tasmanië hebben zooveel overeenkomst met elkaär, 

dat zij misschien met even veel regt tot eene enkele 

soort gebragt kunnen worden. Zij slapen over dag 

in boomholten, komen slechts des avonds te voorschijn, 

voeden zich met bladen, knoppen en bloesems van 

boomen, en hun vleesch wordt door de inboorlingen 

gegeten. De meest bekende, Pialangista fuliginosa, van 

Tasmanië, is donker bruin. Bij Patangista vulpina 

is de kleur der bovendeelen grijs. Zij schijnt over 

het grootste gedeelte van Australië verspreid te 

zijn, en wordt, gelijk de voorgaande soort, niet 

naar gevoerd. In de zelden _ levend Europa 

gevangenschap kunnen zij gemakkelijk met brood 

en melk, vruchten, groen en andere plantenstoffen 

in het leven gehouden worden: zij zijn intusschen 

4 
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ook graag op het vleesch en vooral de hersenen 

van vogels. Bij het eten zetten zij zich, gelijk de 

eekhorentjes plegen te doen, op de achterpooten 

en brengen het voedsel met de voorpooten naar den 

mond. Den brengen zij, het 

zamengerold, slapende door. Bij het klauteren speelt 

dagtijd ligchaam 

hun staart, om takken geslingerd, eene groote rol. 

In den wilden staat verlaten zij somtijds de boomen, 

en komen op den grond, waarschijnlijk met het 

doel, om ook aldaar voedsel te gaan zoeken. Andere 

voorwerpen van Australië, met eene rosachtige 

vacht, verkregen den bijnaam van »felina”. Van nog 

anderen, »Phalangista canina’ genoemd, zegt men, 

dat de ooren korter zijn dan gewoonlijk. Zij komen van 

Australië. Op de Aroe-eilanden leeft daarentegen eene 

zeer verschillende en op eene zeer in het oog vallende 

wijze gekleurde soort: dit is Phalangista trivirgata, 

die men onder den naam van »Dactylopsila” tot 

een eigen geslacht verheven heeft, vooral 

haar staart een weinig van boven naar onderen 

zamengedrukt is. De witte kleur der vacht wordt 

door eenige zwarte vlekken en drie breede zwarte, 

omdat 

langs de bevendeelen en zijden loopende strepen 

afgebroken. Dit dier voedt zich voornamelijk met 

vruchten, 

welke men den 

geslachtsnaam van »Pseudochirus” geeft, is de staart, 

Bij andere soorten, aan 

behalve aan de onderste middellijn van zijne punt, 

met kort aanliggend haar bekleed; en de beide 

binnenteenen van de voorpooten zijn eenigzins 

afgescheiden en kunnen gedeeltelijk tegenover de 

drie anderen geplaatst worden. De gewone soort van 

Australië en Tasmanië, Phalangista Cookii, bereikt 

nagenoeg twee voet lengte, waarvan de staart de 

helft beslaat. Zij is gewoonlijk op de bovendeelen 

grijs, op de zijden ros, en op de onderdeelen, gelijk 

ook op de punt van den staart, wit. 

bieden de 

Intusschen 

soort eveneens allerlei 

verschillen, welke tot het opstellen van verschillende 

soorten aanleiding geseven hebben. 

kleuren dezer 

Eene kleinere, 

zeer verschillende soort, Pralangista Bernsteinii, werd 

op het Papoc-eiland Salawattie ontdekt. 
vooral 

Zij is 

kennelijk door haren tusschen de oogen 

uitgeholden schedel, en doordien de lichtbruine kleur 

der bovendeelen aan weerszijde van den hals door 

eene groote, zwartbruine vlek afgebroken wordt. 

In Australië en Tasmanië heeft men eenige soorten, 

die eene muis of jonge rat in grootte niet overtreffen, 

wier staart van onderen min of meer naakt, op de 

overige deelen met zeer korte, 

haren 

glad aanliggende 

spaarzaam bekleed is, en bij welke aan 

weêrszijde van elke kaak slechts drie ware kiezen 

aanwezig zijn. Ten opzigte harer levenswijze wijken 

zij niet van de overige soorten af, dat iste zeggen: 

zij brengen den dag, het ligechaam zamengerold, 

slapende in boomholten door: zij voeden zich met 

de bloesems en vruchten van boomen, en eten 

op de achterpooten zittende, terwijl zij haar voedsel 

met de voorpooten vasthouden. Men heeft deze 

soorten onder den geslachtsnaam van »Dromicia” 

van de overigen afgezonderd. Eene dezer, Phalangista 

nana, heeft den staart aan zijnen wortel sterk 

gezwollen, is rosachtig grijs van kleur, en bereikt 

de grootte eener kleine rat. Bene andere, Phalangista 

concinna, is niet veel grooter dan onze huismuis, 

aan welke zij ook door hare kleur en den vorm van 

haren staart doet denken. 

DE VLIEGENDE KOESKOES. PETAURUS. 

De vliegende Koeskoes zijn op het eerste geziet 

te onderscheiden van alle overige buideldieren door 

de met haar bedekte huid, welke, gelijk een breed 

vlies, langs de zijden van den romp, tusschen de 

voor- en achterpooten uitgespannen is, en eene soort 

van valscherm vormt, gelijk aan dat der vliegende 

eekhorens, met welke zij ook in de uiterlijke gestalte, 

in het algemeen genomen, groote overeenkomst 

hebben. Overigens zijn deze dieren, ten opzigte van 

hun tandenstelsel en inwendig maaksel zeer met de 

Koeskoes verwant; maar hun staart is steeds met 

lange haren bedekt, vertoont geen naakt en wordt 

derhalve ook niet tot het klimmen gebruikt. Zij 

voeden zich met de bloesems en vruchten van boomen, 

slapen over dag in holle boomen, en kunnen, door 

hun valscherm ondersteund, geweldige sprongen, 

schuins van boven naar beneden, van eenen boom 

tot een anderen, maken. Men heeft deze dieren in 

Australië, Nieuw-Guinea, de Papoe- en Aroe-eilanden 

en het eiland Halmahera aangetroffen. 

De grootste en eene in de verzamelingen van 

opgezette dieren geenszins zeldzame soort, Petaurus 

taguanoïdes, komt van Australië. Zij wijkt van de 

overigen voornamelijk af, doordien hare ooren tamelijk 

kort en op de buitenzijde digt met lang haar bekleed 

zijn, doordien het valscherm slechts tot aan den 

elboog reikt, en doordien de teenen der voorpooten 

nagenoeg van gelijke lengte zijn. De staart is een 

weinig langer dan het overige ligchaam, en, even als 

dit, op alle deelen, met lang, eeniezins wolachtie 

haar bekleed. De bovendeelen van de vacht zijn 

zwartbruin, de onderdeelen wit. Dit dier bereikt 

eene lengte van drie en een halven voet, den staart 

daaronder begrepen. 

Andere soorten, met eenen gelijkmatig behaarden 

staart, hebben grootere en naakte ooren, het valscherm 

reikt tot aan de buitenste teen der voorpooten, de 

binnenste teen dezer pooten is zeer kort, de twee 

buitenste daarentegen zijn langer dan de overigen. 

De grootste onder deze is Petaurus australis, ook 

»flaviventer” en »macrourus”’ genoemd. Zij is een 

vierde kleiner dan de groote soort, maar haar staart 

is, naar evenredigheid, nog langer dan bij deze. Zij 
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heeft zeer lange ooren, en is op de bovendeelen 

bruin, op de onderdeelen ros- of witachtig. Zij houdt 

zich, gelijk de overige soorten, in bosschen op, slaapt 

over dag in boomholten, uit welke zij met het vallen 

van den avond te voorschijn komt, om met groote 

levendigheid en behendigheid langs de boomtakken 

te loopen. 

uiterste punten der hoogste takken te kruipen, en 

Zij ontziet zich niet, om tot aan de 

e den stam te) alsdan met eenen geweldigen spron van 

eenen nabijstaanden boom te bereiken, en draagt 

daarbij, gelijk de vliegende eekhorens, zorg, dat zij 

tegen het einde van den sprong een zwaai naar 

boven neemt, ten einde bezeering te beletten. Haar 

voedsel bestaat voornamelijk in boombloesems, die 

zij gedurende het geheele jaar rijkelijk in de 

bosschen van Australië vindt. Eene andere, op dit 

groote eiland gewone soort, Petaurus sciureus, 

bereikt slechts anderhalven voet lengte, waarvan de 

helft op den staart komt; zij is op de onderdeelen 

wit, op de bovendeelen grijs, met eene zwarte streep 

langs de ruglijn, en eene zwarte punt aan den staart. 

Somtijds wordt intusschen de zwarte kleur van de 

punt des staarts door wit vervangen, een verschijnsel 

hetgeen ook bij andere soorten, volgens de 

voorwerpen, plaats heeft. Eene noe kleinere, eveneens 

gekleurde soort, Petaurus ariël, heeft een zeer wijden 

verspreidingskring, te weten van Noordelijk Australië 

over Nieuw-Guinea, de Aroe- en Papoe-eilanden tot 

Halmahera. Zij bereikt omstreeks eenen voet lengte 

eu houdt zich in groote bosschen op. Onze afbeelding 

vertoont eene familie van dit dier, te weten een 

oud mannetje met zijn wijfje en haar jong, die 
verblijf had in eene tot dit einde uitgeholde kokosnoot. 

waarin het jong blijkbaar ook geboren was. Deze 

familie is afkomstig van het eiland Halmahera. 

De kleine vliegende Koeskoes. Petaurus ariël. 

Behalve voornoemde soorten heeft men in Australië 

nog den Aleinsten vliegenden Koeskoes, Petaurus pygmaeus, 

die naauwelijks een halven voet lengte bereikt, en zich 

buitendien van alle anderen onderscheidt, doordien de 

haren van den staart op twee rijen geplaatst zijn en 

deze hierdoor als geheel afgeplat verschijnt. De ooren 

zijn met zeer fijne haren bekleed, en de duim van 

den achterpoot is groot. De kleur der vacht is een 

graauw bruin, hetgeen op de onderdeelen lichter 

is of in wit overgaat en slechts afgebroken wordt 

door een zwarten kring om de oogen en eene 

donkere vlek aan de ooren. Dit diertje wordt door de 

Engelsche volkplanters van Australië » Opossummuis” 

genoemd. 

DE KOALA. PHASCOLARCTUS. 

De Koala, Phascolarctus cinereus, en ook »Lipurus” 

genoemd, is op het eerste gezigt onder alle overige 

klimbuideldieren te onderkennen door het volslagen 
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gebrek aan eenen staart, zijne grootte, stevige 

ineengedrongen vormen en beerachtige gestalte. 

Dit dier bereikt ruim twee voet lengte, zijn kop is 

dik en heeft eenen korten snuit, de oogen zijn 

klein, het geheele ligchaam is met lange en wolachtige 

haren diet bekleed, en zoodanige haren bekleeden 

ook de ooren. De twee binnenteenen der voorpooten 

zijn tegenovergesteld aan de drie overigen; de duim 

zonder nagel, 

sikkelvormige 

der achterpooten is zeer groot en 

terwijl alle overige teenen met lange 

nagels gewapend zijn. Men ontwaart in de bovenkaak 

zes, in de onderkaak slechts twee snijtanden, en aan 

weerszijde van elke kaak een valsche en vier ware 

onderkaak , 

De kleur 

kiezen; hoektanden ontbreken in de 

gelijk bij de overige soorten der familie. 

van den koala is een met ros geschakeerd aschgraauw, 

hetgeen op den stuit en de onderdeelen in vuil wit 

overgaat. 

De Koala wordt in Zuidelijk Australië aangetroffen 

en door de in deze streken wonende Engelschen 

Hij leeft in bosschen en houdt 

zich over dag op de hoogste takken der boomen 

„Beer genoemd. 

op, hetzij om te slapen, hetzij om de jonge loten 

te eten, die zijn voornaamste voedsel uitmaken. Bij 

nachttijd verlaat hij intusschen de boomen, en zoekt, 

in den erond krabbende, zekere wortelen op, met 

welke hij zich eveneens voedt. Op den erond beweest 

hij zich veeleer schuivende dan loopenile voort. Hij 

leeft paarsgewijze en de moeder draagt haar jong 

op de schouders met zich in het rond. Hij verdedigt 

zich miet tegen den mensch, en laat zich door de 

inboorlingen, nadat zij hem op de uiterste takken 

der boomen vervolgd hebben, dooden. In de 

gevangenschap toont hij zich zeer mak, en 

vertrouwelijk jegens zijnen oppasser. Getered, laat 

hij een lang en schel geluid hooren. Hij heeft een 

zeer taai leven, en doet ook in zijne bewegingen 

en wijze van klimmen aan de beeren denken. 

De Koala. 

DE SPITS-KOESKOES. TARSIPES. 

Het zonderlinge diertje, hetgeen den naam draagt 

van Parsipes roslralus, en dat niet grooter is dan 

cene groote muis, stemt, wat zijn maaksel betreft, 

in de hoofdzaak met de overige klimbuideldieren 

staat tot 

verhouding als de spits-buidelrat tot de overige 

overeen, en deze ongeveer in dezelfde 

buidelratten. Het is hoofdzakelijk gekenmerkt door 

zijnen zeer verlengden en puntigen snuit, door eene 

zeer lange en derhalve eenigzins wormvormige tong, 

en door zijnen naakten, met schubjes en enkele 

stevige haartjes bekleeden grijpstaart. De beenderen 

van den schedel zijn zeer dun; de tanden, vooral die 

der bovenkaak, klein; en de valsche kiezen vallen 

Phascolarelus cinereus. 

Het heeft in 

de onderkaak slechts twee snijtanden, de hoektanden 

lietelijk uit. in de bovenkaak vier, 

ontbreken zooals gewoonlijk in de onderkaak, en er 

blijven bij volwassene voorwerpen meestal slechts 

drie kiezen aan weêrszijde van elke kaak over. De vijf 

teenen der voorpooten vertoonen bij hun boveneinde 

eenen dunnen kleinen en schubvormigen nagel; aan 

de achterpooten vormt de binnenste teen eenen 

waren duim zonder nagel; de tweede en derde teen 

zijn tot aan hun einde zameugegroeid en elk met 

een loodregt opstaanden nagel gewapend; de vierde 

teen is veel langer dan de overigen en gelijk de 

vijfde van eenen schubvormigen nagel voorzien. Er 

zijn vier tepels aanwezig. De onderdeelen der vacht 

zijn licht ros; de bovendeelen rosachtig grijs met 

drie bruine strepen langs den rug. 
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Dit aardige en onschadelijke diertje wordt in 

Westelijk Australië aangetroffen. Het leeft op boomen, 

en voedt zich, behalve met vliegen, met den honig van 

bloemen, die het met zijne lange tong behendig weet 

op te slorpen. 

DE KENGIEROES. 

MACRO US: 

het 

onregte, 

» Keneoeroes, ook »Halmaturus”’ en in De Kengoeroe k _»Halmat i 

dagelijkseh leven, ofschaon zeer ten 

_>»Springhazen” genoemd, vormen eene aan soorten 

talrijke, in zich afgeslotene familie, vermits zij geene 

overgangen tot andere diervormen aanbiedt. Daar de 

grondvorm dezer dieren, volgens de soorten, geene 

buitengewone en sterk in de oogen vallende wijzigingen 

ondergaat, zoo vloeit hieruit voort, dat de soorten 

dikwerf onderling veel overeenkomst hebben en 

moeijelijk te onderscheiden zijn. Zij vertegenwoordigen, 

onder de buideldieren, de overige herkaauwende 

zoogdieren, want ook zij herkaauwen hun voedsel, hebben 

gelijk deze eene zamengestelde maag, en vervangen ook 

de plaats dezer dieren in Australië, de Aroe-eilanden 

en Nieuw-Guinea, waar geene gewone herkaauwende 

dieren meer voorkomen, vermits de verspreidingskring 

dezer zijne oostelijke grenzen op Timor, Ceram en 

Halmahera heeft. Men treft eindelijk onder de 

kengoeroes de grootste van alle buideldieren aan. Zij 

zijn allen plantenetend, hebben eenen dikken, eenigzins 

langwerpigen snuit, volkomen ontwikkelde, bladvormige 

oorschelpen, eenen langen en dikken staart, en zijn 

vooral ook gekenmerkt doordien hunne voorpooten 

veel korter zijn dan de tot het springen dienende 

achterpooten, wier teenen bovendien onderling eene 

geheel eigenaardige verhouding aanbieden, ofschoon 

deze eenigzins doet denken aan die der buidelhazen. 

Er zijn namelijk, door het ontbreken van den duim, 

aan de achterpooten slechts vier teenen aanwezig, 

van welke de eerste en tweede, ofschoon verlengd, 

zeer rank en zamengegroeid zijn, zoo dat zij het 

voorkomen hebben van een enkelen, met twee nagels 

gewapenden teen; de derde en vierde daarentegen 

zijn sterk ontwikkeld, van groote, hoefvormige nagels 

voorzien, en de derde vooral valt in de oogen door 

zijne grootte, dikte en stevigheid. Aan de voorpooten 

ontwaart men vijf, evenredig ontwikkelde en met 

stevige, gekromde nagels gewapende teenen. Er zijn 

in de bovenkaak zes, in de onderkaak slechts twee 

snijtanden aanwezig, en die van laatstgenoemde 

kaak zijn regt naar voren gerigt. Hoektanden worden 

bovenkaak ontbreken slechts in de aangetroffen, 

echter, gelijk dit eveneens bij de verschillende 

hertsoorten plaats heeft, ook bij vele, en wel juist 

bij de grootste soorten van kengoeroes, geheel en 

al. De kengoeroes hebben steeds vijf kiezen aan 

weêrszijde van elke kaak; in het melkgebit zijn er 

eveneens vijf aanwezig, maar de twee voorste kiezen 

zijn alsdan niet grooter dan de overigen, terwijl 

de laatste kies nog niet te voorschijn getreden is; 

zoodra dit echter geschied is, worden ook de beide 

voorste kiezen door eene enkele groote kies vervangen, 

en het getal van vijf blijft wederom bestaan. Zij 

hebben eenen zeer langen blinden darm. Sommige 

soorten bereiken naauwelijks de grootte van een 

konijn, terwijl anderen, staande, de hoogte van een 

middelmatigen mensch verkrijgen, en er beenderen 

uit den grond gedolven werden, welke aantoonen, 

dat Australië in de voorwereld nog veel grootere 

soorten herbergde. Zij voeden zich met gras en 

bladeren. De meesten leven op den gerond; twee 

soorten van Nieuw-Guinea houden zich daarentegen 

gedurig op boomen op, en klauteren met groot gemak. 

Zij graven nooit holen in den grond. Sommige zijn 

dagdieren, in tegenoverstellins tot de 

buideldieren, die allen eene nachtelijke levenswijze 

overige 

leiden. De wijfjes zijn veelal kleiner dan de mannetjes, 

minder stevig van maaksel, lichter van kleur, en 

hare voorpooten zijn niet zelden korter en zwakker: 

er hebben 

soorten, verscheidenheden plaats volgens de voorwerpen 

intusschen hieromtrent, bij sommige 

en de sekse, hetgeen ook het zijne bijdraagt tot 

de moeijelijkheid der soortbepaling. Zij leven enkel 

of paarsgewijze, of ook tot kleine troepen vereenigd; 

men ziet hen zelfs, op plaatsen waar zij hun voedsel 

gaan zoeken, in aanzienlijken getale bij elkaar. Bij 

het springen dient de staart als balanceerstok, bij 

het zitten op de achterpooten, als steun voor het 

ligchaam; somtijds loopen zij ook op alle vier pooten, 

en zij vertoonen in het algemeen ten opzigte hunner 

plaatsbeweging veel overeenkomst met de springhazen. 

De groote soorten verdedigen zich tegen hare 

vervolgers door middel van slagen met de achterpooteu, 

waarin zij eene geweldige kracht bezitten, en brengen 

hun, met hare krachtige nagels, niet zelden gevaarlijke 

of zelfs doodelijke wonden Hun vleesch is 

voortreffelijk van smaak. De wijfjes hebben eenen 

volkomen ontwikkelden, met de opening naar voren 

toe. 

gekeerden buidel, vier tepels, en schijnen telkens 

slechts een jong ter wereld te brengen. De kengoeroes 

verduren de gevangenschap gemakkelijk, worden er 

veelal zeer tam en gewennen zich aan allerlei voedsel, 

zelfs aan vleesch; men ziet derhalve zeer algemeen 

voorwerpen _ van _ verschillende soorten in de 

Dierentuinen. De verspreidingskring der verschillende 

soorten is dikwijls zeer beperkt; maar het gebeurt 

ook wel, dat er verscheidene koloniën van eene en 

dezelfde soort in min of meer van elkaàr verwijderde 

kringen leven. Daar de neus bij sommigen naakt, 

bij anderen min of meer behaard is, heeft men 

dit kenmerk het 

ondergeslachten, die intusschen talrijke overgangen 

gebezigd tot opstellen van 

aanbieden. 
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Wij zullen vooreerst nog eenige der voornaamste 

soorten zonder hoektanden aanvoeren. 

Sommige soorten bereiken, zittende, manshoogte, 

en den staart medegerekend, eene lengte van zeven 

tot acht voet. De grootste van allen is Macropus 

giganteus. Lij werd in verscheidene streken der Zuidhelft 

van Australië, en ook in Tasmanië aangetroffen, is 

echter op vele geheel of gedeeltelijk 

uitgeroeid. Zij is grijsachtig bruin van kleur en 

heeft den neus met haartjes bedekt. Men treft dit 

dier in grasvlakten aan, en de jagt daarop, gelijk 

die op andere groote, in opene streken levende 

soorten, levert een groot vermaak op voor de aldaar 

wonende Europeanen; men bezigt daarvoor groote 

windhonden. Macropus antilopinus, nagenoeg even groot 

als de voorgaande soort, heeft eenen naakten neus, 

kort rosachtig haar, en wordt in Noord- Australië 

aangetroffen. Deze soort houdt zich bij voorkeur 

op in streken die met struikgewas begroeid zijn. 

plaatsen 

Macropus robustus behoort onder de soorten, welker 

beide seksen een zeer in het oog vallend onderscheid 

aanbieden, voornamelijk doordien de voorpooten bij 

het wijfje veel korter en zwakker zijn dan bij het 

het wijfje is bovendien kleiner, zwakker 

en grijsachtig van kleur, terwijl de vacht van het 

mannetje eene donkere leikleur vertoont. Dit dier 

heeft den neus naakt; het houdt zich in rotsachtige 

streken van Zuidoostelijk Australië op, klautert met 

even veel gemak als de gems of de steenbok op de 

rotsen rond, en verdedigt zich, 

mannetje ; 

in het naauw gebragt, 

tegen zijne vervolgers, hetzij honden of menschen, 

door hen met de achterpooten gevaarlijke wonden 

toe te brengen, of hen van de steile rotsen in de 

afgronden te storten. Bij eene soort, Macropus rufus, 

van Binnen- Australië, is het haar wolachtig en grijs- of 

rosachtig. Andere soorten zijn een derde kleiner. 

Onder deze behoort de fraaije Macropus irma, van 

Westelijk Australië, die grijsachtig is, maar de pooten 

geelachtig heeft, welke kleur op de achterhelft der 

achterpooten door zwart vervangen wordt, ter wijl 

ook de staart, tegen zijn einde, zoowel van boven 

als van met zwarte haren bezet is, die 

bovendien eenigzins verlengd zijn. Eene der gemeenste 

onderen, 

soorten in de Dierentuinen is Macropus Bennetlii, van 

Tasmanië; zij is aan hare donker grijze, op de 

pooten in zwart overgaande kleur kennelijk. Macropus 

vanthopus, eene der fraaiste soorten, valt vooral in 

de oogen door haren, met afwisselend rosgele en 

donkere ringen versierden staart. 

Bij sommige soorten is de punt van den staart, 

gelijk bij den leeuw, hoornachtig. Haar neus is 

behaard. Eene dezer, Macropus unguifer, van de 

Noordwestkust van Australië, is rosachtie van kleur, 
de kop, buik, pooten en staart zijn nagenoeg wit; 

de achterrug is met eene overlangsche bruine streep 

versierd, en de staart tegen zijn 

bovenzijde met langere, 

einde, op de 

zwarte haren bezet. Zij 
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behoort onder de soorten van middel-erootte. Eene 

andere soort, Macropus fraenatus, is grijsachtig, met 

eene zwarte vlek op den nek en onder de oksels, 

en eene witte die aan weêrszijde van het 

schouders tot achter de 

Deze fraaije soort wordt in de 

binnenlanden van Australië aangetroffen, en houdt 

zich in lage, drooge en steenachtige bergstreken op. 

Eenige soorten, wier neus eveneens behaard is, 

doen door hare grootte, de kleur en den aard van 

streep, 
achterhoofd over de 

voorpooten loopt. 

het haar aan onzen haas denken. Onder deze is eene 

der fraaiste Macropus fasciatus, van West-Australië. 

Zij is vooral gekenmerkt door de zwarte, ofschoon 

niet scherp begrensde dwarsbanden, welke over den 

achterrug loopen. Men treft haar in vlakke, digt 

met struiken begroeide streken aan. 

Sommige tamelijk kleine soorten met eenen naakten 

neus hebben de achterpooten korter dan gewoonlijk, 

en eenen, vooral aan zijn einde, met tamelijk lange 

haren bekleeden “staart. Zij leven in rotsachtige 

streken. Eene dezer, Maer opus albigularis, veelal onder 

den naan! van » Heter opus penicillatus” bekend, die 

echter niet met eene andere SOOrt »Bettongia 

penicillata” moet verwisseld OE is 

grijsachtig bruin van kleur, hetgeen op den buik in 

het rosse, op den staart in het zwarte overgaat, en 

door eene witte keelstreep afgebroken wordt. Dit 

dier wordt & gezellig i in de bergstreken der binnenlanden 

van Austra alië aangetroffen, waar het met buitengewone 

behendigheid op de rotsen klautert en springt, en 

genoemd, 

de rotsholen hem tot. schuilplaats dienen. 

De soort van kengoeroe, die het eerst in Europa, 

en wel reeds in het jaar 1712 en door Nederlanders 

bekend, weldra echter miskend en eerst weinige 

jaren geleden, wederom door Nederlanders terug 

gevonden werd, is Macr “opus Bruni, vande Aroe-eilanden, 

niet te verwisselen met eene soort van Nieuw-Guinea, 

op welke men dezen bijnaam eveneens toepaste; die 

echter geheel verschillend is en thans den bijnaam 

draagt van »Mülleri”. De soort der Aroe-eilanden, 

naar haren ontdekker, de Bruijn, genoemd, is, de 

»Pelandoe” der inlanders. Hare kleur is een licht, min 

of meer in het grijs trekkend bruin; zij heeft ongeveer 

de grootte van een haas, eene witte streep langs de zijden 

van den kop, eene groote witte vlek op de dijen, en 

de hoektanden ontbreken geheel en al. Het verschil in 

de grootte der voorpooten tusschen de beide seksen 

is bij deze soort zeer in het oog loopend, maar aan 

aanmerkelijke afwijkingen volgens de voorwerpen 

onderhevig. Dit dier wordt, behalve op de 

verschillende eilanden der Aroe-groep, ook op het 

eiland Groot Key aangetroffen. 

Er volgen nu eenige der voornaamste soorten met 

hoektanden in de bovenkaak. Men heeft ze aan vankelijk 

onder den geslachtsnaam van »Hypsiprymnus”’ van 

de overigen afgescheiden, ofschoon zij onderling 

somtijds meer verschillen aanbieden dan men bij de 
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soorten van kengoeroes zonder hoektanden onder 

elkander opmerkt, en de boom-kengoeroes, die ook 

hoektanden hebben, een waarlijk eigenaardig eeslacht 

vormen. 

De soort, welke het meest doet denken aan de 

kengoeroes zonder hoektanden en grooter wordt 

dan een haas, is Macropus Mülleri, van Nieuw-Guinea 

met Salawattie, welke, maar zeer ten ouregte, tot 

in de laatste jaren den bijnaam droeg van » Bruni’ 

Zij is op de bovendeelen purperachtig bruin van 

kleur, vooral zeer kennelijk door het wit der 

onderdeelen benevens op de zijden van den voor- en 

achterbuik. Onder de overige soorten behooren de 

kleinsten van alle kengoeroes, en zij worden derhalve 

veelal »Rat-Kengoeroes” genoemd. Eene soort van 

Zuidoostelijk Australië, Macropus rufescens, is rosachtig, 

maar de buitenzijde der ooren vertoont eene zwarte 

kleur. Zij heeft eenen met haar bekleeden neus, 

171 e= 

bereikt tusschen twee en drie voet lengte, bewoont 

gras en kruiden begroeid zijn, en 

houdt zich over dag verscholen in een uit gras 

vervaardigd leger, — Eene andere soort, Macropus 

streken die met 

penicillatus, eveneens uit Zuidoostelijk Australië, heeft 

de grootte van een konijntje, haar neus is naakt, 

de kleur der vacht grijsachtig bruin, en haar staart. 

die op de bovenzijde, tegen zijn einde, met langer, 

zwart haar bezet is, kan naar binnen omgerold 

worden, en dient om gras en kruiden bijeen te 

verzamelen tot het vervaardigen van eene soort van 

nest, hetgeen in eene verdieping van den grond 

geplaatst en met groot overleg verborgen wordt. 

Dit nest strekt, gedurende den dagtijd, tot schuilplaats 

aan een of twee dezer dieren, die er eerst met 

het vallen van den avond uit te voorschijn komen, 

ten einde hun voedsel te gaan zoeken, hetgeen in gras 

en plantenwortels bestaat, die zij me hunne stevige 

De bruine Boom-kengoeroe. Dendrolagus inuslus. 

klaauwen uit den grond graven. Sommige soorten doen 

door hare geringe grootte en haren schubachtigen, 

met enkel staande en korte, ofschoon stevige haren 

bezetten staart, aan de ratten denken. Eene dezer, 

Macropus minor, bewoont Zuidoostelijk Australië, 

Op Nieuw-Guinea heeft 

bovengenoemden land-kengoeroe, noe twee soorten, 

men, behalve den 

welke zich van alle overigen onderscheiden door hare 

levenswijze op boomen, en derhalve Boom-kENGOEROES, 

DENDROLAGUS, genoemd worden. Men is bij vergelijking 

dezer _ boom-kengoeroes met de land-kengoeroes 

verbaasd, geene andere wijzigingen in hun wiaaksel 

achterpooten 

daarentegen 

te vinden, dan die, dat de voet der 

een weinig korter, de voorpooten 

grooter en de nagels een weinig sterker gekromd 

zijn. Deze dieren zijn overigens zeer stevig van 

maaksel, en hun vacht bestaat uit lang en stug 

haar. Zij klimmen met groot gemak langs de stammen 

van boomen omhoog, klauteren en springen behendig 

van tak tot tak, en schijven slechts op den grond 

te komen, wanneer zij zich van een boom naar een 

anderen willen begeven. Zij overtreffen eenen haas 



in grootte. In de gevangenschap worden zij zeer 

mak. Wanneer men hen vrij laat, klimmen zij 

dadelijk op den eersten den besten nabijstaanden 

boom, komen echter naar beneden, zoodra men hun 

voedsel aanbiedt. Beide soorten komen naast elkaàr 

in dezelfde streken voor. De Dendrolagus 

ursinus, is zwart, de andere, Dendrolagus inustus, 

eene, 

bruinachtig van kleur. 

DE KNAAG-BUIDELDIEREN. 

Deze familie is gevormd uit twee, buitengewoon 

Australische 

WoMmsaAr, 

Zij wijken van 

verwante soorten van 

buideldieren, die het 

Prascoromys, begrepen worden. 

alle overige buideldieren af door hun tandenstelsel, 

hetgeen in het algemeen met dat der knaagdieren 

overeenstemt, terwijl zij zich van deze, behalve door 

de aanwezigheid van een’ buidel en buidelbeenderen, 

door de geleding hunner kaken, wier rigting die der 

lengte-as, en niet, gelijk bij de knaagdieren het geval is, 

die der dwars-as van den schedel heeft, onderscheiden. 

De wombats zijn dieren van eene beerachtige 

van _maaksel, van 

met elkaar 

in geslacht 

gestalte, lomp en stevig 

ineengedrongene vormen, met tamelijk lang, grof en 

dietstaand haar, een klein staartstompje, eenen 

grooten en breeden kop, stompen 

oogen, middelmatige ooren en korte, van breede en 

snuit, kleine 

naakte zolen 

teenen der voorpooten zijn elk van een breeden, 

en vijf teenen voorziene pooten. De 

stevigen, maar weinig gekromden nagel voorzien; 

aan de achterpooten is de eerste teen een ware 

duim zonder nagel, terwijl de overige teenen met 

lange sikkelvormige nagels gewapend, en de tweede, 

derde en vierde bovendien onderling zamengegroeid 

zijn. Gelijk bij de knaagdieren, ontbreken ook bij 

de wombats de hoektanden geheel en al en is 

elke kaak van twee bijtelvormige snijtanden voorzien. 

Wat de kiezen betreft, men neemt er aan weêrszijde 

van elke kaak vijf waar, zij zijn op grooten afstand 

van de snijtanden geplaatst, hebben vlakke kroonen, 

maar de wortels ontbreken even als bij de snijtanden. 

De gewone Wombat, Phascolomys wombat, bewoont 

de zuidoostelijke en zuidelijke streken van Australië 

en komt van hier tot Tasmanië voor. Dit dier leeft 

in aardholen, die het zelf met groote behendigheid 

en snelheid eraaft, en waarin het over dag rustende 

verscholen ligt. Met het vallen van den avond komt 

het te voorschijn, ten einde zijn voedsel te gaan 

zoeken, hetgeen in gras en allerlei wortels bestaat. 

Het is zeer zacht van aard, wordt zeer vet en 

verduurt de gevangenschap zeer goed. — In Zuidelijk 

Australië heeft men eene tweede soort, Phascolomgys 

Zij onderscheidt van de eerste 

voornamelijk door haren aanmerkelijk breederen 

kop, en de donkerbruine kleur van het haar, hetgeen 

bij den gewonen wombat grijs is. 

latifrons. zich 

De gewone Womdat. 

DE VOGELBEKDIEREN. 

Men geeft dezen naam in het algemeen aan twee 

soorten van dieren uit Australië en Tasmanië, die 

blijkbaar tot de buideldieren behooren, maar van 

deze, gelijk ook van alle overige zoogdieren, door 

allerlei wijzigingen, en vooral uiterlijk zeer in het 

oog loopend afwijken door hunnen met eene naakte 

Phascolomys wombat. 

huid bekleeden snuit, wiens gedaante min of meer 

doet denken aan den bek van sommige eendvogels. 

Hunne kaken zijn geheel en al van tanden ontbloot. 

sehalve hunnen verlengden snuit is de kop rondachtig. 

De oogen zijn klein, en de oorschelpen ontbreken 

geheel en al. Hun romp is dik, eenigzins afgeplat, 

min of meer ovaal, en doet aan dien der gordeldieren 

denken. De staart is zeer of tamelijk kort. De korte 



pooten zijn elk van vijf teenen voorzien, die met 

lange en stevige, tot het graven ingerigte nagels 

gewapend zijn. De mannetjes hebben aan elken 

achterpoot eene doorboorde spoor, in welke zich 

een vocht uitstort, hetgeen door eene nabijligsende 

klier afgescheiden wordt. De buidel en zelfs de 

tepels ontbreken, ofschoon er groote melkklieren 

aanwezig zijn. Zij hebben, gelijk de vogels en 

hagedisdieren, een zoogenaamd tweede sleutelbeen, en 

naderen de vogels bovendien door sommige 

bijzonderheden der weeke binnendeelen. 

Deze dieren worden in de gevangenschap zeer tam; 

zij verdedigen zich niet, wanneer zij aangevallen 

worden, en de mannetjes maken ook nooit gebruik 

van hunne spoor om hunne aanvallers wonden toe 

te brengen. 

Hunne levenswijze en maaksel bieden, volgens de 

beide soorten, zeer in het oog vallende wijzigingen aan. 

De eene is het Merd-vogelbek-dier, en draagt in de 

wetenschap den naam van Orzithorhynchus anatinus 

of »paradoxus.” Dit zonderlinge schepsel heeft eenen 

Het Eend-vogelbekdier. 

bewoont staande wateren of vloeijende rivieren, en 

slaaf, aldaar zijn verblijf op op plaatsen, waar 

waterplanten groeijen, en wier oevers geschikt zijn tot 

het graven der holen, die hun tot schuilplaats moeten 

dienen. Deze holen loopen, eenigzins gekronkeld, 

schuins naar boven en hebben twee uitgangen, 

de eene boven, de andere onder water; zij zijn 

omstreeks twintig voet lang, en digt bij hun blind 

uiteinde bevindt zich eene soort van leger, in hetwelk 

de jongen in een nest van gras en waterplanten 

geboren worden. Deze zijn, gelijk die van alle 

buideldieren, in den beginne maakt, hunne oogen 

| 

| 
| 

platten, op dien eener eend gelijkenden bek, die de 

zijranden der onderkaak van dwarsplaatjes voorzien 

heeft, gelijk aan die, welke men bij de eans- en 

eendvogels opmerkt, terwijl de weeke huid, waarmede 

de bek bekleed is, langs de randen der bovenkaak eene 

soort van lip, en langs den wortel van den geheelen 

bek eenen breeden uitstekenden, hoornachtigen zoom 

vormt. De staart is omstreeks half zoolang als de 

romp, van achteren afgerond, breed, van boven naar 

onderen zamengedrukt: in een woord, in zijne 

gedaante gelijkende op dien van den bever; maar hij is, 

evenals de overige deelen van het ligchaam, digt met 

elad aanli ‚ bruin of donker grijsbruin haar 

bekleed, hetgeen op de onderzijde van het dier zacht, 

op de bovenzijde eenigzins hard voor het gevoel is. 

Er zijn aan elken poot vijf, aan de voorpooten door 

zeer groote zwemvliezen vereenigde, met stevige 

nagels gewapende teenen aanwezig. De tong is kort, 

en gedeeltelijk met kleine, puntige en hoornachtige 

verhevenheden bedekt. Het eend-vogelbekdier bereikt 

eene lengte van nagenoeg Het anderhalven voet. 

Ornilhorhynehus anatinns, 

zijn onder de huid verborgen en zij hebben eenen zeer 

korten bek. De jongen schijnen weldra in het water 

te 

met hunnen bek 

moeder, dat hierdoor de melk uitspuit, die, zich op 

gaan, en men zegt dat zij, in plaats van te zuigen, 

stooten geven aan de borst der 

de oppervlakte van het water verspreidende, door 

de jongen opgeslobberd wordt. Het eend-vogelbekdier 

is zeer schuw. Het zwemt en duikt voortreffelijk 

onder water; voedt zich met insekten en andere 

kleine dieren, en laat, hetgeen de jongen reeds doen, 

Men 

heeft, zonder eenige reden van belang, gemeend, 

van tijd tot tijd een knorrend geluid hooren. 



verscheidene soorten van eend-vogelbekdieren te 

moeten aannemen. 

De tweede soort der familie is het Zyel-vogelbekdier, 

Eehidna aculeata of »hystrix.” Het wijkt voornamelijk 

af van het eend-vogelbekdier door zijnen dunnen, 

rolvormigen bek met eene zeer kleine mondopening ; 

door zijne buitengewoon verlengde, ranke, rolvormige 

en op die der miereneters gelijkende tong; door 

zijnen zeer korten staart, en door de menigvuldige 

stekels, welke, op de bovendeelen en het staartje, 

tusschen het diete vilt van haren uitsteken. De 

pooten zijn elk van vijf teenen voorzien, die allen 

Dit dier 

Het voedt zich met mieren en 

met zeer stevige nagels gewapend zijn. 

is bruin van kleur. 

andere insekten, die het, even als de miereneters, 

door middel zijner lange, 1met een sterk klevend 

bedekte Het zoekt zijn voedsel 

op den grond, leeft echter overig 

Men wil, dat de haren bij 

vocht tong vangt. 

ens in holen, die 

het in de aarde graaft. 

de voorwerpen van Tasmanië langer zijn dan bij 

die van Australië, en derhalve de stekels grootendeels 

tusschen deze haren verborgen zijn, en heeft, om 

deze reden, de voorwerpen van dit eiland als eene 

eigene soort, »Echidna setosa” esenoemd, beschreven. 

Het Eyel-vogelbekdier. Bchidna aculeata. ® 

ann 



IN Or Wiel: 

Eladz.| Bladz. Bladz. Bladz. 
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Bradypus pallidus 136, Canis pictus 40 Cercopithecus Sinieus 20 Condylura ecrystata 59 

Bradypus torquatus _186/Canis primaevus 39 Cervus 107 Corinne 98 

Bradypus tridactylus 136/Canis procyonoides 40\Cervus alces 108 Corsak 39 

Brahminen-stier SS Canis rutilans 39 Cervus Aristotelis 110 Cricetomys gambensis 77 

Brandvos 38 Canis Sinensis 38 Cervus axis 111 Cricetus nigricans 79 

Brilbeer 51, Canis venaticus 40 | Cervus Canadensis 109 \Cricetus songarus 79 

Bruine rat 76 Canis viverrinus 40 Cervus capreolus 111 Cricetus vulgaris 79 

Bruinvisschen 149 Canis vulpes 38 Cervus dama 108 \Crossarchus obscurus 42 

Brul-apen 22| Capra aegagros 97 Cervus elaphus 109 Cryptoprocta ferox 36 

Bruta 137| Capra Caucasica 97 Cervus equinus 110, Ctenodactylus Massoni 78 

Budorecas taxicolor 92 Capra hircus 97 Cervus hippelaphus 140 Ctenomys Magellanicus 80 

Buftels 90 Capra ibex 95 Cervus humilis 112\Cynogale barbata Al 

Buidel-agoett 164 Capra Lusitanica 96 Cervus Kuhlü 110 Cynogale Bennettii 47 

Buideldieren 157 | Capra Pallasii 97 Cervus Mariannus 110) — 

Buidelhazen 162 Capra Pyrenaïca 96 Cervus Molluccensis 114 \Dactylopsila. 166 

Buidelmarters 158 Capra Sibirica 96 Cervus muntjac 111 Damhert. 108 

Buidelratten 161 | Capra Sinaïtica 97 Cervus nemoralis 141 Dassen 49 
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34 Gewone bruinvisch 

34 Gewone das 

95 Gewone dolfijn 

95 Gewoon luipaard 

94 Gewone lynx 

34 Gewone vinvisch 

34 Gewone vos 

33 Gewone walvisch 

33 Gewone wolf 

34 Giraf 

33 \Glires 

34 Glis 

35, Glossophaga amplexi- 

34 caudata 

34\Gnoe 

92 Goral 
34 Gordeldieren 

34 Gorilla 
93 | Gorullaï 

39 Goudmollen 

30 Grindewal 

71 Grizzly bear 

148 Groef neuzen 

148 Groote buidelhaas 

70 Groundhog 
96 Grijsbok 

43 Guanaco 

4 Guereza 

Guineesch biggetje 

21 \Gulo borealis 
26 Gymnura Rafflesii 

26! 

26, 
26 Haasknagers 

62 Galago Madagascariensis 26 Half-apen 

117 Galago Peli 

Galago pusillus 

30 Galago Senegalensis 
35 Galeopithecus variegatus 29, Hamsters 

95 Galidia elegans 

95 Gazellen 

95 Geit 

34 Geit-antilopen 

33 Geiten 

95 Gekleede aap 

34 Gekraagde luijaard 

26 Halieore dujong 

26 Halmaturus 

26 Hamster-hazen 

42 Hanamaan 

98, Hapale 

97 Harpie 

106 Harpyia Pallasii 

95 Hazen 

19 Helictis collaris 

136 Helictis orientalis 

Bladz. 

38 

106 

103 

106 

40 

79 

36 

449 



Bladz. Bladz. | Bladz. En Bladz. _ 

Helioeephalus boror __ 80 Lehneumon’s 44 Killer 151 Lerar olivaceus 28 

Herkaauwende dieren 85 Icticyon 40, Kinkajoe 48 Lemur rubriventer 28 

Hermelijn 43 Indische olifant 128 Klapmuts 54 Lemur ruûfrons 28 

Herpestes fasciatus A1 Indri brevicaudatus 28 Kleine vinvisch A48 Lemur varius 98 

Herpestes griseus 42 Inia 149 Klim-buideldieren 164 Lepus Americanus 85 

Herpestes ichneumon 41 Innuus 20 Klipdassen 134 Lepus arenarius 85 

Herpestes Javanicus 42 Ionuus aretoides 20 Klipspringer 102 Lepus Brasiliensis 85 

Herpestes penicillatus 42 Invuus ecaudatus 20 Koala 167 Lepus -cuniculus 85 

Herpestes vitticollis 42 Innuus erythraeus 20, Kob 101 Lepus Capensis 84 

Hert-dieren 107 Innuus maurus 20 Koeati’s 471 Lepus nigricollis Jí 

Hertebeest 100 Innuus nemestrinus _ 20 Koedoe 103 Lepus saxatilis 8% 

Herten 107 \Innuus pithecus 20 Koelan 118 Lepus tamidus 84 

Heterocephalus glaber 79 Innuus rhesus 20 Koeskoes 164 Lepus variabilis 84 

Heteropus penicillatus 170 Imnuus speciosus 20 Knaag-buideldieren 172 \Linsang 40 

Hippelaphus 106 Innuus sylvanus 20, Knaagdieren 67 Lippenbeer 52 

Hippopotamus amphi- Irbis 94 Knaag-maki 29 Lipurus 167 

bius 150 Isabel-haas 84 Kokos-beeren 52 Loetong 19 

Hippopotamus Liberi- | Konijn 85 Loucheres 18 

ensis 131, Krabbenhond 40 Loncheres cristata Jl 

Honden 37 Jachus 25 Kroonaap 20 Loncheres obscura id 

Hond-vledermuizen 66 lachus argenteus 25, Kruisvos 38 Loncheres setosa ZI 

Honiedas 50 Jachus auritus 25 Kukang 26 Losschen 34 

Hoornvee S6 Jachus chryomelas 25 Kwastzwijn 122 Lungoer 15 

Huidskraeving 149 Jachus chrysopygus 25 Lutra Brasiliensis 45 

Huiskat 35 Jachus labiatus 25 ‚Lutra Canadensis 45 

Huismuis 79 Jachus leucocephalus 25 Lagidim Peruanum 72|Lutra leptonyx 45 

Humpback 148 Jachus oelipus 25 Lagomis ogotona 85 Lutra marina 45 
Hunchback Âä8|dachus pentcillatus 25 Lagomys Alpinus 55, Lutra vulgaris 45 

Hyaena brunnea 36 Jachus rosalia 25 | Lagomys Nipalensis Ee Luijaards 155 

Ilyaena crocuta 36 Jachus rufimanus 25 Lagomys princeps 85 Lynxen JÁ 

Hyaena striata 36 Jachus ursula 25 Lagomys pusillus 85, 

Hydrochoerus capybara 82 Jachus vulgaris 25 Lagostomus tridactylus 72) 

Hydromys chrysogaster 77 Jagoear 33 Lagothrix cana 23 Macako’s 19 

U yena-hond 40 Jagttijgers 35 Lamantijnen 154 Maer opus 169 
Hyena’s 36 Jak 89 Lama’s 115 Macropus albigularis 41% 

Uylobates 17 Jakal 38, Langarm-apen 17 Macropus antilopinus 170 
Hylobates lar 17 Jakhals 38 Langarmige vinvisch 4148 Macropus Bennettii 170 
Ivlobates leuciscus 17 Japansche antiloop 406 Laponder-aap 20 Macropus Brunii 170 

Hylobates syndactylus 17 Japansch hert 109 Leeuw 30 Maeropus fasciatus __ 470 

Hylobates variegatus 17 Javaan 20 Leeuw-aapje 25 Macropus fraenatus 170 

Uylomys suillus G2 Jodenaap 24 | Lemming 78|Macropus giganteus 170 
Hypoderma 66 Lemur 27 Macropus irma 170 

Hypsiprimnus 170 Lemur albifrons 28 Eton minor 171 
Hypudaeus amphibius 78 Kaama-antilopen 100 Lemmur catta 27 Macropus Mülleri bil 

Hypudaeus arvalis Ze kapsche baviaan 21 Lemur chrysampyx 28 Macropus penicillatus 171 

Hypudaeus elareola 78 Kaapsche buffel 90 Lemur collaris 28 Maeropus robustus 170 

Hyrax Capensis 134 Kambing-hoetan 106 Lemur coronatus 28 Macropus rufus 170 

Hyrax arboreus 1535 Kameel-dieren 114 Lemur diadema 98 Macropus rufescens 171 

Hyrax sylvestris 185 Kameelen 114 Lemur flaviventer 28 Macropus unguifer 170 

Uystrix Africana 82 Kam-vampyrs 65 Lemur griseus 28 Macropus xanthopus 470 

Hystrix cristata S2 Kantjil 113 Lemmur lanatus 28 Macroscelides 61 

Hystrix dorsata 82 Katta 27 Lemur leucomystax 28 Macroscelides Cirneri 61 
Hystrix fasciculata 82 Katten 30, Lermur mayottensis 28 Maecroscelides Rozeti G1 

Hystrix insidiosa 82 hempansé 5 Lemur mococo 98\ Macroscelides tetradac- 

Hystrix Javanica 82 Kengoeroe’s 169 Lemur mongos 28 tylus GL 
Hystrix prehensilis 82 Kiang 118/Lemur niger 28 \Macroscelides typicus Gl 



Bladz. | Bladz. | 

Magot'’s _ 20 Mongos 28/Myogale pyrenacica 

Makr’s 27 Mono 23 Myoxus elegans 

Manatus Americanus 15 5% Monodon monoceros _ 152 Myoxus elis 

1 

Bladz. | 

60 Otaria leonina 

71 Otari ia lobata 

71 Otaria ursina 

Manatus Australis 54, Mops-vledermuis 66 Myoxus murinus 71 Otaria pusilla 

Manatus Senegalensis 154 Moschus aquaticus 112 Myoxus muscadinus _ 74 \Otaria Stelleri 

Mandril 20, Moschus Javanicus 113 Myoxus nitela 71 |Otoeyon 

Manis 37 Moschus memina 112 Myrmecophagabivittata 140 Otter-marter 

Manis aurita 98/Moschus moschiferus 4112 Myrmecophaga didac- Ovis ammon 

8 Moschus napu 113 tyla 8 

Manis Javanica 38 Moschus Stanleyanus 4115 \Myrmeeobius fasciatus 

1 

1 

Manis Dahlmanùü 4 

1 

1 Manis laticaudata 138\Mose deer 108 8 Myrmecophaga jubata 

Manis longicaudata 4198 Mouflon 95 Myrmecophaga taman- 

Manis Temminckii 138 \Muildier 118) dua 

Manis tricuspis 158 Muilezel 18 

Mantelaap 21 Muishond 49) 
Mara 84 Muisknagers 74 Nachtaap 

Marmotten 70, Muizen 75 Napu 

Marsouin 150, Mungo 42 Narwal 

Marsupialia 157 Muntjak 111 Nasua 

Marterhond 40\Mus Alexandrinus 71 Nasua narica 

Marters 49 Mus barbarus 15 Navelzwijnen 

Maskerzwijn 129 Mus cahirinus 77 \Nems 

Mazama 106 Mus decumanus 76/Neotoma Drummondi 

Meerkatten 20 Mus giganteus 71 Nerts-bunsing 

Meerminnen 155 Mus lemnus 78 Neus-aap 

Meerschwein 150 Mus minutus 75, Neushorens 

Megaderma lyra 65 Mus musculus 75 |Nielgau 

Megaderma spasma 65 Mus pilorides 71 Noctilio leporinus 

Megaderma trifolium 65 Mus pumilio 75 Noordkaper 

Megalotis 39 Mus rattus 75 Noordsche zeekoe 

Meles 49\Mus sylvaticus 75 Nyeteris thebaïca 

Meles anakuma 50 Muskus-dieren 112) 

Meles Labradorius 50 Muskuskat 40 

Meles meliceps 50 Muskusos 91 Ocelot 

Meles mellivorus 50, Muskusrat 77 Och 

Meles taxus 90 Muskus-spitsmuizen 60 Octodon Cumingii 

Memina 112 Mustela barbara 45 Oeakari 

Mendes 104 Mustela Canadensis th Olifanten 

Mephitis Africana 49 Mustela erminea 43 Oor-robben 

Mephitis Americana 49 Mustela foina 44 Opossum-muis 

Mephitis interrupta 49 Mustela furo 43 Opossum’s 

Mephitis putorius 49 Mustela Hardwickii Ak Orang-apen 

Mephitis striata 49 Mustela Henrici 44 Orang-oetan 

Mephitis vittata 49, Mustela lutreola 43 Oreas 

Mephitis zorilla 49 Mustela martes A4 Orka 
Meriones albipes 78 Mustela melampus 44 Ornithorhynchus ana- 

Merionus pygargus 18!Mustela nudipes 43 tinus 
Mierendieren 137 Mustela putorius 43 Ornithorhynchus para- 

Mieren-eters 159 Mustela Sarmatica 43|__doxus 
Miriki 23 Mustela vittata 45 Orycteropus Capensis 

Moesanga 46 Mustela vulgaris 43 Oryx 

Moko 84 Mustela zibellina Ah Os-antitopen 

Mokoko 28 Myiopotamus coipu 8 Otaria 

Mollen 58 Myodes obensis 79 Otaria australis 

Molmuizen 79 Myogale GO Otaria jubata 

Mona 20 Myogale moschata 60 Otaria Lalandei 

140 Ovis ammonoides 

162/Ovis argali 

139 Ovis aries 

s Cyprius 

140, Ovis laticaudata 

[Ovis montana, 

Ovis musimon 

24! Ovis nahoor 

113 Ovis nivicola 

152 Ovis Orientalis 

48 Ovis polycerata 

'Ovis steatopyea En Go 

|Ovis strepsiceros re 

= Lo 

hi 

1|Ovis tragelaphus 

7 Ovis Vignei 
> 

Se 

9 Paard 

131 | Paarden 

106 Paca 
| 

66 Paco 

> 

145 Palm-marters 

155 Panda 

65 | Papio 

Papio gelada 

\Papio hamadryas 

34 Papio leucophaeus 

21 Papio mormon 

77 Papio niger 

25 Papio porcarius 

126 Papio silenus 

55 Paradoxurus binotatus 

167 Paradoxurus herma- 

459 phrodita 

Bladz. 

56 

56 

56 

57 

56 

39 

47 

92 

93 

92 

O4 

93 

94 

93 

953 

05 

95 

93 

O4 

94 

04 

94 

95 

117 

117 

85 

116 

46 

45 

20 

21 

21 

Di 

20 

21 

2 

21 

4\Paradoxurus leucomy- 

5| stax 
| 

104 Paradoxurus musanga 

150 Paradoxurus trivirgatus 

\Paradoxurus typus 

113 | Patas 

Pecus 

173 | Pedetes cafer 

141 Pelandoe 
103 Perameles 

104 Perameles Doreyanus 

55 Perameles fasciatus 

56 Perameles Gunnii 

55 Perameles lagotis 

97, Perameles myosurus 

5 RP DV OO 

eN 

Se G5 fen) 

ler) 



Se AVAN 

Bladz. 

Sampoe 110 

Scalops aquaticus 59 

Schapen 92 

Sciurus aestuans 68 

Sciurus bicolor 68 

Sciurus hypoleucus 68 

Sciurus leucotus 68 

Sciurus Lysteri 69 

Sciurus maximus - 68 

Sciurus melanotis 68 

Sciurus palmarum 68 

Sciurus Prevostii (GYS) 

Sciurus Rafflesii 68 

Sciurus rutilus 69 

Sciurus setosus 69 

Sciurus striatus 69 

Sciurus vulgaris 67 

Schubdieren 137 

Semnopithecus 18 

Semnopithecus cristatus 19 

Semnopithecus cucul- 

latus 18 

Semnopithecus entellus 18 

Semnopithecus flavima- 

nus 18 

Semnopithecusfrontatus 19 

Semnopithecus Johnii 18 

Semnopithecus latibar- 

batus 18 

Semnopithecus maurus 419 

Semnopithecus melalo- 

phus 18 

Semnopithecus mitratus 19 

Semnopithecus nasicus 19 

Semnopithecus nemaeus 19 

Bladz. | Bladz. Bladz. 

Perameles nasuta EE macrocepha- Reebok 102 

Perameles obesula 164 lus 153 Reeherten 411 

Petaurus ariël 167 Pilori 77 Relmuizen 11) 

Petaurus australis 166 Pinchague 4125 |Rendier 107, 

Petaurus flaviventer 166 Piscis porcu 150 Reuzen-sordeldier 1414 | 

Petaurus macrourus 166 Pitecheir melanurus 71 Rhesus 20 

Petaurus sciureus 167, Pithecia 24, Rhinoceros 131) 

Petaurus taguanoïdes 166 Pithecia calva 25 Rhinoceros Africanus 133 

Petit-gris 67 Pithecia inusta 24 Rhinoceros Asiaticus 132, 

Petrodromus G1 Pithecia israelita 24 Rhinoceros bicornis 133, 

Phalangista 164 Pithecia leucocephala 24 Rhinoceros Indicus _ 132 

Phalangista Bernsteinii 166  Pithecia melanocephala 25 Rhinoceros Javauicus 132 

Phalangista canina __ 466 Pithecia rufiventer 24 Rhinoceros keitloa 133, 
Phalangista cavifrons 165 Pithecia satanas 24 Rhinoceros simus 433, 

Phalangista concinna 166 Platanista 150 Rhinoceros Sondaicus 132, 

Phalangista Cookii 166 Poegoenie 46\ Rhinoceros Sumatra- | 

Phalangista felina 166 Poema 93 _nus 133 

Phalangista fuliginosa 165 Porpess 150 Rhinoceros unicornis 132, 

Phalangista maculata 165 Porpoise 150 Rhinochoeres 125 

Phalangista nana 166 Potomogale velox 60 Rhimolophus 65 

Phalangista orientalis 165, Potvisch 153 Rhinolophus ferrum 

Phalangista trivirgata 166 Pourbois 150, _equinum 65 

Phalangista ursina 165 Prairie-dog 70 Rhinolophus hippocrepis 65, 

Phalangista vulpina 465, Presbyter 18\Rhinolophus nobilis _ 65 
Phascolomys latifrons 172 Preya 83 Rhinolophus tridenns 65 
Phascolomys wombat 4172 Procyon cancrivorus 50 Rhinolophus vittatus 65 

Phascogale apicalis 162 Procyon lotor 90 \Rhinomys G1 

Phascogale calura 161 Prosimiae 29 Rhinopoma mierophyl- 
Phascogale crassicau- Proteles Lalandei 36 Tum 65 

data 162/Psammomys obesus __ 78 Rhynchocyon 61 

Phascogale longicau- Pseudochirus 166 Rhyzaena tetradactyla 42, 
data 162 Pteroms petaurista 69 Rhyzomys splendens 80 

Phascogale maerura 462 Pteromys elegans 69 Riet-antilopen 102, 
Phascogale melas 161 Pteromys leucogenys 69 Rietbok 102, 

Phascogale penicillata 461 Pteromys momoga 69 Rieht-whale 145 

Phascogale Thorbeck- Pteromys nitida 69 Rivier-paarden 130 
jana 162 Pteromys sagitta 69 Robben 53, 

Phascogale Wallacei 162 Pteromys volans 69 Robdieren 53 
Phascochoeres Aeliani 124 Pteromys volucella 69 Roesa-herten 110, 

Phascochoeres Aethio- Pteropus dasymallus 66 Rol-apen 93) 

picus 123 Pteropus edulis 66 Roode Loetong 19, 

Phascolarctos cinereus 167 Pteropus labiatus 66 Roof buideldieren 157 

Phocae 53 Pteropus minimus 66 Roofdieren 30 

Phoea annelata 54 Pteropus monstrosus 66 Rurinantia 86, 

Phoca Caspia 54 Pteropus personatus _ 66 Runderen 87, 

Phoca cristata DÁ Russa 110) 

Phoca foetida Dt, Rytina borealis 155 

Phoca Groenlandica 54 Quagga 119 Rytina gigas 155, 

Phoca gryphus 54) Rytina Stelleri 155 

Phoca leptonix ot, | 

Phoca monachus 54 Raam 132, 

Phoca nummularis 54 Rat-kengoeroes 171 Sabel Ab 

Phoca proboscidea 54 Ratten 15 Sahoei 25 

Phoca vitulina 54 Rattenbever 81 Saiga 99, 
Phyllostoma hastatum 65 Razor-back 148 Saïmiris 24 

Phyllostoma spectrum 64! Ree A11 Saki’s 24) 

Semnopithecus prui- 

19 

Semnopithecus pyrrhus 419 

nosus 

Semnopitheeus _rubi- 

eundus 19 

Sernopithecus schis- 

taceus 18 

Serval Jt 

Siamang dit 

Siffleur 70 

Simia 4 

Simia gorilla 5 

Simia satyrus 5 

Sing-sing 102 

Siphmaeus aspalax 79 

Sirenen 155 

Sirili 19 

Sjechaal 38 

Slankapen 17 

Slmgerapen 23 

Snavel-dolfijn 150 



Soenda-rund 

Soeslik 

Solenodon paradoxus 

Sorex 

Sorex 

Sorex 

Sorex 

Sorex 

Sorex 

Sorex 

Spalax Pallasii 

Spalax typhlus 

etruscus 

fodiens 

indicus 

leucodon 

minutus 

vulgaris 

Spermaceti-whale 

Spermophilus citillus 

Spermophilus Hoodii 

Spermophylus Parryi 

Sphyrocephalus 

Spies-antilopen 

Spies-herten 

Spits-buideldieren 

Spits-budelrat 

Spitsdieren 

Spits-eekhoorntjes 

Spits-koeskoes 

Spitsmuis-mol 

Spitsmuizen 

Spitsrat 

Spookdiertje 

Springbok 

Springer 

Springhaas 

Springmuizen 

Steenbok 

Steenbok 

Steenbok-Antiiopen 

Steen-marter 

Stekelmuizen 

Stekelratten 

Stekelvarkens 

Stentor 

Stentor 

Stentor 

seniculus. 

ursinus 

Stenops 

Stenops 

Stenops 

Stenops 

calabarensis 

gracilis 

kukang 

potto 

tardigradus 

Stenops 

Stenops 

Stermol 

Steypireidr 

Stinkdieren 

Stinkdas 

Strandwolf 

Sulphur-bottom 

Sumatrasche Olifant 

Sus africanus 

Bladz. 

88 

71 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

79 

zie) 

153 

71 

71 

71 

66 

101 

112 

159 

162 

58 

6 

168 

59 

> 

60, 

60, 

29 
9 

) 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

59 

148 

49 

50 

36 

148 

129) 

122 

-x VIT a— 

Bladz. Bladz., 

Sus babirussa 123 Urochs 87/ Walvischgronden 

Sus barbatus 121 Urotrichus talpoides 59 | Walvisch vangst 

Sus celebensis 122/Urus 87 | Walvisschen 

Sus cristatus 121 | Ursus americanus 51, Wanderoe 

Sus larvatus 122 Ursus arctos 51, Wapiti 
Sus papuensis 122 Ursus euryspilus Balwetieten 

Sus penicillatus 122| Ursus ferox 51, Waterbok 

Sus scrofa 121 | Ursus horribilis 51 Water-opossum 

Sus timoriensis 122 Ursus japonicus 51 Waterrat 

Sus verrucosus 122 Ursus labiatus 52| Water-Spitsmuis 
Sus vittatus 121 Ursus malayanus 52) Waterzwijn 

= Ursus maritimus 592 Wezel-dassen 

Talpa 58 Ursus ornatus 51 Wezelhond 

Talpa coeca 59 Ursus tibetanus 51 Wezels 

Talpa europaea 59 | Wezeltje 

‚Talpa moögura 59 Vampyrs 64 Whaling-ground 

Tamias 69 Vari 28 Wilde-beest 

Tamme honden 35 Veelvrat 44) Wilde Kat 
Taphozous leucopterus 65, Veldmuizen 78 Wilde Zwijn 

\Taphozous perforatus 65 Vespertilio auritus 65 Wisent 
Taphozous saccolaimus 65 Vespertilio dasyeneme 65 Witte dolfijn 

Tapir’s 124 Vespertilio pictus 65, Witte vos 

Tapirus americanus _125/Vespertilio pipistrellus 65\Wol-aap 
\Tapirus Bairdi 125 Vespertilio serotinus 65, Wolven 

\Tapirus bicolor 125 Vicunnia 116, Wouwou 

Tapirus indicus 125, Vinvisch-vangst 146, Wratzwijnen 

Tapirus malayanus 125, Vinvisschen 146 

Tapirus pinchaque 125 Viscache 72 IJsbeer 
\Tapirus Roulinii 425 Visch-os 154 IJslandsch Schaap 

\Tapirus sumatranus 425|Vischotters 45 | Yagoearoendi 
\Tapirus terrestris 125 Viverra Boiei 40 

|Tapirus villosus 125 Viverra civetta 40 \Zandmol 

Tarsipes rostratus 168, Viverra Derbyana 40 Zandrat 

\Tarsius spectrum 26 | Viverra fossa 40 Zebra 

Taschasch 155 Viverra genetta ZOIZSDE 

Tatoe 140 Viverra indica 40 Zeebeer 

Tedal 94 Viverra linsang 40 Zeehonden 

(Thar 106 Viverra rasse 40 Zeekoe 

Tharal 97 Viverra Schlegeli 40 Zeeleeuwen 

‘Thrasher 451 Viverra zibetha 40 Zee-olifant 

‘Thur 87 Vlakte-haas S4\ Zeeotter 

‚Thylacinus | Vlakte-Viscache 72 Ziesel 

eynocephalus 457, Vledermuizen 63 Zilvervos 

\Thyroptera bicolor 65, Vliegende eekhorens _ 69 Ziphius 

‚Toth 21 \ Vliegende Koeskoes 166 Zuidelijke Walvisch 

Trichechus rosmarus 57 Vliegende Maki 29 Zwarte Antiloop 

‚Tschikara 102, Vogelbek-dieren 172! Zwarte rat 

‚Tschiroe 99 Vorkgems 107 Zwijndieren 

Tsclhitwa 45 | Vossen 38 Zwijnhert 

\Tseren 99 Vulpes 38 Zwijnknagers 

\Tuimelaar 150, Zwijnen 

\Tupaja dorsalis 61 | Waldieren 145 Zij-apen 

‘Tupaja javanica 61, Walie 96 Zygaenocephalus 

\Tupaja tana G1, Wallrath 153 _labrosus 

Tijger 32| Walschot 153) 
Tijger-katje 34 Walrus 75, 

Bladz. 

145 

145 

144 

21 

109 

50 
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161 

78 
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DESK UIP ENDE DEE ENE 
Re EB Aelen 

Men geeft den naam van kruipende dieren (REPTILIA) 

aan de gewervelde dieren met rood, maar koud bloed, 

welke door de vier grondvormen der Schildpadden, 

der Hagedissen, der Stangen en Kikvorschen, of de met 

deze verwante wezens vertegenwoordigd worden; en 

heeft men ook de 

wetenschappelijke namen afgeleid der vier orden, in 

van deze vier grondvormen 

welke de klasse der kruipende dieren in het natuurlijk 

stelsel verdeeld wordt; de orden der 

Schildpadden (Chelonae), der Saurers (Saurae), der 

Slangen (Ophes of Ophidia)en der Batrachers (Batracht). 

De benaming tweeslachtige dieren (dAmphibia) wordt 

gewoonlijk in dezelfde beteekenis gebruikt als die 

van kruipende dieren (Zeptilia). De ontleedkundigen 

te weten 

daarentegen hebben, ten gevolge der afwijkingen, 

welke de ontwikkeling of de bewerktuiging van 

sommige der hoofdvormen van de klasse der kruipende 

dieren aanbieden, het 

wijzigingen doen ondergaan. 

natuurlijk stelsel allerlei 

De voornaamste dezer 

wijzigingen is, dat zij alle dieren tot den grondvorm 

der kikvorschen behoorende of, in andere woorden, 

de Batrachers, geheel van de overige kruipende 

dieren afscheiden, en ze onder eene eigene, op te 

klasse der Reptilia volgende klasse, onder den naam 

van tweeslachtige dieren of Amphibia, beschrijven. 

Vervolgens werden ook de krokodillen van de overige 

Saurers afgescheiden en tot eene eigene orde 

verheven, en in het algemeen bij de geheele klasse 

der kruipende dieren eene menigte onderafdeelingen 

opgesteld, die grootendeels meer geschikt zijn om 

den beoefenaar der wetenschap te verwarren dan 

te verlichten. 

Afziende van voornoemde wijzigingen in het 

natuurlijk stelsel, en de klasse der kruipende dieren 

in den algemeenen zin aannemende, wordt zij, zooals 

ook algemeen gebruikelijk is, geplaatst tusschen de 

klasse der vogels Zij vormt 

derhalve de derde klasse der gewervelde dieren. Aan 

het hoofd der reeks staat die der zoogdieren, terwijl 

zij besloten wordt door die der visschen. 

en die der visschen. 

Het zij hier toereikende, tot kenschetsing der 

hoofdtrekken van de klasse der kruipende dieren, 

de door ons elders gebruikte bepaling te herhalen, 

te weten: de kruipende dieren zijn gewervelde dieren 

rood bloed; 

onvolkomen, bij de krokodillen volkomen in twee 

met koud, wier hart eene, veelal 

afdeelingen gescheidene kamer vertoont, terwijl er 

steeds twee, zelden onvolkomen gescheiden voorkamers 

aanwezig zijn; die door longen, zelden door longen 

en kieuwen tegelijk, en in den eersten leeftijd 

somtijds door kieuwen alleen, ademen; wier huid 

naakt of met schubben bedekt is, en welke eijeren 

leggen, die somtijds reeds in het moederlijf uitgebroed 

worden. 

De uiterlijke gestalte der kruipende dieren vertoont 

niet slechts, volgens de vier grondvormen, groote 

wijzigingen; ook de verschillende onderafdeelingen 

van elk dezer grondvormen bieden verscheidenheden 

aan, die somtijds zoo zeer van den gewonen regel 

afwijken, dat men den grondvorm ligtelijk kan 

miskennen. Dit heeft voornamelijk plaats bij de 

Batrachers en ook bij de Saurers. Omtrent de enkele 

uitwendige deelen willen wij de volgende hoofdtrekken 

opmerken. Bij vele kruipende dieren ontbreken de 

pooten gedeeltelijk of geheel, en onder de Batrachers 

vindt men een groot getal soorten, waar ook de 

staart ten eenen male ontbreekt. Indien er pooten 

aanwezig zijn, zijn zij, in den regel, ieder van vijf 

of vier teenen voorzien, die in vele gevallen met 

puntige nagels gewapend zijn. Intusschen ontwaart 

men, bij sommige soorten, slechts drie of twee 

teenen, of zelfs maar eenen teen, en ook de nagels 

ontbreken somtijds of vertoonen allerlei wijzigingen. 

De kop is meestal min of meer afgeplat, dikwijls 

kort en stomp, somtijds min of meer verlengd. 

Men ontwaart steeds twee oogen, die somtijds groot, 

veelal echter naar evenredigheid klein zijn, en bij 

sommigen onder de huid liggen. Intusschen is, in dit 

laatste geval, de de oogen bedekkende huid zeer dun 

en vormt veelal een bekleedsel doorschijnend als glas, 
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heteen bij elke ruijing vernieuwd wordt. In dit | 

geval ontbreken ook de oogleden; terwijl er bij de 

overige kruipende dieren, gelijk bij de vogels, behalve / 

de beide gewone oogleden, nog een derde, onder 

het bovenste ooglid liggend, ooglid aanwezig is. De 

pupil van het oog is bij de meesten kringvormig; 

bij anderen daarentegen, zooals de krokodillen, de 

gekko's en vele slangen, heeft deze opening de 

gedaante eener overlangsche spleet, terwijl zij zich 

bij vele Batrachers in de gedaante eener dwarsspleet 

vertoont. Men ontwaart bij vele kruipende dieren 

een trommelvlies, hetgeen somtijds aan het einde 

van eenen korten, uitwendigen gehoorgang ligt, maar 

daarentegen bij anderen onder de huid verborgen 

is. Het reukwerktuig vertoont uit- en inwendige 

neusopeningen. Eerstgenoemde, de neusgaten, zijn 

meest aan weerszijden van den snuit geplaatst; bij 

de in het water levende soorten liggen zij daarentegen, 

min of meer volmaakt, op het bovengedeelte van den 

snuit, en zijn zelfs, bij sommige soorten, van kleppen, 

ter sluiting, voorzien. 

De inwendige deelen vertoonen dikwijls even 

Wat 

de tanden betreft, zij ontbreken ten eenenmale bij 

groote verscheidenheden als de buitendeelen. 

de schildpadden, even als bij de padden, en eenige 

bij 
schildpadden zijn de kaken, bovendien, met. een 

daarmede verwante soorten, en de meeste 

hoornbekleedsel gewapend, volmaakt gelijk hetgeen 

Bij 
aanwezigheid van tanden, zijn deze veelal gelijk vormig 

men aan de snavels der vogels waarneemt. 

op alle deelen der kaken, konisch of priemvormig 

van gestalte, en zelden van insneden voorzien; ook 

dienen zij in het algemeen slechts tot het vatten 

en vasthouden van het voedsel. Bij de vergiftige 

slangen is de voorste tand der bovenkaak doorboord, 

en geleidt het vergif in de wonde, die zij er mede 

te weeg brenzen. Bij sommige niet vergiftige slangen, 

(de eijervreters) komt bij het gewone gebit noe 

eene reeks van tandachtige punten, welke, een 

voor een, de punt der onderste uitsteeksels der 

halswervels innemen en, den slokdarm doorborende. 

aan de binnenzijde van dit kanaal te voorschijn 

treden. Behalve aan de kaken, merkt men ook bij 

vele kruipende dieren tanden aan het verhemelte 

op. Eigenlijke tandholten zijn slechts bij de 

krokodillen aanwezig; bij de meeste overige kruipende 

dieren zitten de tanden daarentegen in geroefjes 

van het been, en zijn bij sommige Saurers, te weten 

de acsama’s der Oude Wereld, zelfs met den rand 

der kaken zamengegroeid. Er zijn bij vele kruipende 

dieren speekselklieren aanwezig. en bij de vergiftige 

slangen bovendien geheel eigenaardige, het vergif 

bereidende klieren. De tong der kruipende dieren 

biedt eveneens allerlei wijzigingen aan. Het schijnt 

dat zij bij de pipa’s geheel ontbreekt. Bij de eenen 

is zij vleezig, en onder deze bij de krokodillen aan 

hare onderzijde vastgehecht; bij vele Batrachers aan 

de voorhelft vastgehecht, aan hare achterhelft vrij; 

bij sommige salamanders zit zij op een steeltje, en 

doet aan een paddestoel denken ; bij de kameleon’s heeft 

zij eene wormvormige gedaante, is zeer uitrekbaar 

en kan pijlsnel uitgestoken worden. Bij andere 

kruipende dieren, waar zij slechts ter betasting 

schijnt te dienen, is zij van voren in twee lange 

priemvormige draden gesplitst, en wordt, in de 

rust, In eene schede teruggetrokken. De slokdarm 

der kruipende dieren is veelal tamelijk lang, en bij 

de zeeschildpadden, aan zijne binnenvlakte, met 

groote kegelvormige papillen gewapend, Bij de 

krokodillen is de maag rond, bij de overige kruipende 

dieren min of meer langwerpig. De darmbuis, die 

in het algemeen van middelmatige lengte is, vormt, 

aan haar einde, eene zoogenaamde cloaca, waarin 

de openingen der urinleiders en der 

werktuigen voor de voortteling. De achterste opening 

van de darmbuis is somtijds rond, zooals bij de 

en wel bij de 

gedaante eener 

gedaante eener 

overlangsche spleet. Omtrent de veelvuldige verschillen 

in het zamenste! van den schedel, merken wij slechts 

uitkomen 

schildpadden; somtijds langwerpig, 

meeste Saurers en slangen in de 

dwarse, bij de salamanders in de 

op, dat er bij de Batrachers twee geledingsknobbels 

aan het achterhoofd aanwezig zijn, terwijl alle overige 

kruipende dieren er slechts van een voorzien zijn. 

Het getal der romp-wervels is somtijds, zooals bij 

de meeste Batrachers, zeer gering; bij de slangen 

daarentegen buitengewoon groot. Het ligchaam der 

wervels is meestal aan de voorzijde hol, aan de 

achterzijde bol. De ribben worden bij de Batrachers 

slechts door kleine kraakbeenige aanhangsels, of 

eenvoudig door de, hier sterk ontwikkelde, dwarse 

uitsteeksels der wervels vervangen. Bij de schildpadden 

zijn de acht paar ribben met de rompwervels, door 

eene van huidbeen gevormde massa, tot een vast 

geheel ineengesmolten. De slangen en Saurers hebben 

alle wervels, met uitzondering der staartwervels, 

van Het borstbeen ontbreekt bij 

de slangen, bij sommige slangachtige Saurers en, 

onder de Batrachers, bij de Caecilia’s; hetzelfde 

heeft plaats ten opzigte van het bekken, hetgeen 

slechts bij eenigen dezer door een dun beentje 

ribben voorzien. 

vertegenwoordied is. De longen doen zich. voor als 

een in vele cellen verdeelde zakken; maar 

deze cellen verdwijnen, in het achtergedeelte der 

longen somtijds geheel en al, zoodat zich dit gedeelte 

paar, 

in dit geval als een eenvoudige luchtblaas voordoet. 

Bij de slangen en andere slangvormige kruipende 

dieren is bovendien de eene longzak ten koste des 

anderen ontwikkeld, zoodat er somtijds slechts een 

zeer lange luchtzak aanwezig is. Bij de schildpadden 

zijn de longen plat; bij de kameleons en eenige 

daarmede verwante Saurers aan het einde in een 

kleiner of grooter getal wormvormige aanhangsels 

uitloopende, Nadat bij het ademhalen de mondholte 

eren ener tieren voeter evienna eee 

rene naneenanneenmenntendedenen berner agn ee nemer em ea en 



met lucht gevuld is, wordt deze, door bewegingen 

het tongbeen de longen tot 

de daarin bevatte zuurstof verbruikt en deze 

bewegingen zijn, vooral bij de Batrachers, zeer schielijk 

opeenvolgende en zeer in het oog vallende. Het 

herstellingsvermogen is bij de kruipende dieren, 

van in gedrukt 

1S, 

voornamelijk bij sommige Batrachers, zeer groot. 

De kruipende dieren groeijen zeer langzaam, en 

bereiken eenen zeer hoogen leeftijd. Zij hebben 

een taai leven, en kupnen dagen, weken, ja somtijds 

maanden doorbrengen, zonder voedsel tot zich te 

nemen; wanneer zij sterven, geschiedt dit allengs 

en zoo langzaam, dat men het eigenlijke tijdstip 

van den dood niet kan waarnemen, en zelfs na 

den dood behouden de spieren nog langen tijd hare 

prikkelbaarheid. 

verduren, terwijl de koude hun ligchaam veelal en 

Zij kunnen allen de hitte goed 

spoedig verstijven doet, hetgeen echter, zelfs wanneer 

zij in het ijs vast gevroren raken, niet noodzakelijk 

den dood ten gevolge heeft. De soorten, die in de 

koude en gematigde streken leven, brengen den 

winter slapende door, en de Batrachers doen dit 

nog algemeener, in den grond der wateren, waar zij 

heeft intusschen zich in de slik verbergen. Men 

ook soorten, en wel in de heete luchtstreken, die 

het drooge jaargetijde in het slik der uitgedroogde 

rivieren slapende doorbrengen. 

De kruipende dieren staan, wat hun zieleleven 

betreft, op eenen lagen trap. 

De grootte, welke de kruipende dieren bereiken, 

is zeer verschillend volgens de soorten. De lengte 

van sommige Batrachers bedraagt naauwelijks meer 

dan een vinger breedte; terwijl sommige reuzenslangen 

en krokodillen tot of meer dan twintig voet lang 

worden. 

Er is slechts een zeer klein getal van kruipende 

dieren, die van plantenvoedsel leven: dit zijn b. v. 

de landschildpadden, die gras, bladeren enz. eten; 

eenige zeeschildpadden, die van zeewier leven; de 

Lagoeanen, die zich met de bladeren of bloesems 

van boomen voeden; terwijl eenige anderen beziën 

eten; ja, men wil zelfs dat er onder de slangen, 

die overigens allen vleescheters zijn, eene soort, te 

weten de wratslang, is, die van plantenvoedsel en 

wel van vruchten leeft. 

De verblijfplaats der kruipende dieren is, volgens 

hunnen aard, verschillend. Sommigen, zooals de 

zeeschildpadden en zeeslangen, bewonen uitsluitend 

de zee; laatstgenoemde komen, wel is waar, ook aan de 

monden der rivieren voor, maar zij gaan niet te land, 

hetgeen daarentegen met de schildpadden het geval 

is, maar slechts voor den korten tijd, dien het wijfje 

noodig heeft om hare eijeren in het zand te leggen. De 

Leder- en verscheidene zoetwaterschildpadden, eenige 

Saurers, de waterslangen, sommige reuzenslangen, 

en een groot gedeelte der Batrachers houden zich in 

het zoete water op. De eigenlijke krokodillen, ofschoon 

zoetwaterdieren, kiezen gaarne tot verblijfplaats de 

monden der rivieren en verdwalen somtijds tot op 

verre afstanden in zee. Een groot getal soorten 

van kruipende dieren leven op het land; hetzij in 

drooge of vochtige, in opene of boschrijke streken. 

Sommigen kiezen tot schuilplaats rots- of aardholen. 

Met uitzondering der schildpadden, zijn er onder 

de overige kruipende dieren ook velen die op 

boomen en heesters klimmen. 

Aangaande de verspreiding der kruipende dieren 

over de oppervlakte van den aardbol merkt men in 

het algemeen op, dat zij het menigvuldigst in de 

heete luchtstreken zijn, en dat hun getal, zoowel 

wat de soorten, als de individus betreft, afneemt 

naarmate men in de koudere streken doordringt, 

totdat zij tegen den poolcirkel geheel 

verdwijnen. Eene soortgelijke verhouding neemt men 

eindelijk 

ook waar ten opzigte hunner verticale verspreiding; 

vermits hun getal, hoe hooger men op de bergen 

klimt, steeds geringer wordt, en zij aldaar niet eens 

tot de sneeuwlijn voorkomen. De in de zee levende 

slechts in 

de 

zeeën van alle werelddeelen, terwijl de zeeslangen 

soorten worden de heete luchtstreken 

aangetroffen, en wel zeeschildpadden in de 

tot de zeeën der heete luchtstreken, oostelijk van Ceylon 

tot Amerika gelegen, beperkt zijn. Sommige vormen 

der kruipende dieren zijn over den geheelen aardbol, 

voor zoo ver hij door kruipende dieren bewoond 

wordt, verspreid: zooals b.v. de Kikvorschen, de 

Boomkikvorschen, Zoetwaterschildpadden; anderen, 

ofschoon eveneens in alle werelddeelen voorkomende, 

zijn tot de warmere en heete luchtstreken beperkt, 

zooals b.v. de Gekko’s, de Skinken, de Boa’s. Andere 

vormen zijn daarentegen tot zekere landen of streken 

beperkt: de Leder-schildpadden b.v. komen slechts 

in Azië, Afrika en Noord-Amerika voor; de Legoeanen, 

Anolissen en Ratelslangen slechts in Amerika; de 

Draken alleen in Oost-Indië; de Kameleon’s in Afrika 

met Madagaskar, het Zuid-westelijk Europa en het heete 

Westelijke Azië tot Bengalen; de Visch-Salamanders 

slechts in Noord-Amerika en Europa; de Salamanders 

eindelijk zijn uitsluitend aan het Noordelijk halfrond 

eigen. Verscheidene vormen der Oude Wereld, ofschoon 

in de Nieuwe Wereld vertegenwoordigd, toonen daar 

standvastige afwijkingen in het tandenstelsel, en in 

dit opzigt bieden de Hagedissen en Agama’s zeer 

De 

in de verschillende werelddeelen, elk 

merkwaardige voorbeelden aan. voornaamste 

vormen, die 

op zich zelf beschouwd, ontbreken, zijn de volgenden: 

in Europa ontbreken de Leder-schildpadden, de 

Krokodillen, de Legoeanen, de Waranen en Anolissen, 

de Draken, de Wormslangen, de echte Waterslangen, 

de Boomslaugen, de Boa's, de. Ratelslangen, de 

Wormadders, de Pipa's en de Cecilia’s; in Australië de 

Land- en Lederschildpadden, de Anolissen, Kameleons, 

de Hartkopadders, de Pipa's, Salamanders en Cecilia’s; 

in Amerika de Kameleon’s, Draken, echte Waranen, 
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Adders en Brilslangen; in Zuid-Amerika eindelijk 

ontbreken ‘sommige vormen, die menigvuldig in 

Noord-Amerika voorkomen, b.v. de Lederschild padden 

en de Zwemslangen. 

je 

Na deze voorafgaande beschouwingen zullen wij 

pu in het bijzonder over de voornaamste vormen 

en soorten der kruipende dieren handelen. 

DE SCID PD DEINE 

CH EL ORNBMES 

Om zich een begrip van deze dieren te maken, 

is het toereikende, de eerste de beste soort van 

schildpad te beschouwen. Er is in der daad geene 

soort bekend, die zoo zeer van den algemeenen 

grondvorm afwijkt, dat men hem zou kunnen 

miskennen. De schildpadden vormen derhalve eene 

der meest natuurlijke en volkomen omschrevene 

orden van het dierenrijk. De naam van schildpad 

is dan ook van het meest eigenaardige kenmerk 

dezer dieren ontleend, en het is toereikende om te 

weten, op welke wijze dit schild zamengesteld is, 

om zich een algemeen begrip van deze dieren te 

vormen. Dit schild, dat het ligchaam der schildpadden 

omsluit, is namelijk gevormd uit een, door de 

rugwervelen, de ribben en het borstbeen zamengesteld, 

beenen pantser, aan welks binnenzijde de beenderen 

Door 

deze inrigting wordt het dier in staat gesteld, 

en spieren der ledematen vastgehecht zijn. 

den kop en hals, de pooten en den staart, min of 

meer volkomen onder dit pantser terug te trekken 

Dit 

dieren, als het ware, eene soort van huis, dat met 

en te verbergen. pantser is dus voor deze 

hun overig ligchaam tot een geheel vereenied is, 

hetgeen zij gedurende hun geheel leven met zich 

moeten slepen, en hetgeen hun, die van krachtige 

verdedigingsmiddelen verstoken zijn, ten allen tijde 

en oogenblikkelijk, eene veilige schuilplaats aanbiedt. 

Bij nadere beschouwing van dit pantser, ontwaart 

men dat het steeds uit twee stukken bestaat, te weten 

het rug- en borstschild, die, wel is waar, met elkaâr, 

ofschoon maar slechts op hunne zijden, verbonden zijn; bij 

de land- en zoetwaterschildpadden, door zoogenaamde 

beennaden; bij de leder- en zeeschildpadden door 

kraakbeen en banden. Het rugschild wordt gevormd 

door de rugwervels en ribben, die standvastig ten 

het borstschild 

verschillende eigenaardige stukken van het borstbeen. 

Al het pantser 

zamenstellen, zijn gedeeltelijk door beennaden met 

getale van acht zijn; door de 

de voornoemde beenderen, die 

elkaàr verbonden, gedeeltelijk innig vereenigd door 

middel van kleine in de huid gevormde beentjes. 

Op deze wijze vormt het pantser het vaste punt, 

aan hetwelk zich de overige vaste deelen en de 

spieren der ledematen aansluiten; want van voren 

volgen de halswervels, van achteren de staartwervels 

op de onderling zamengegroeide rugwervels, het 

bekken is van achteren tusschen het rug- en 

borstschild ingeklemd, en de voorste ledematen zijn 

door middel van het vorkbeen aan het pantser 

vastgehecht. Door deze inrigting vinden de hals en 

alle ledematen een vasten steun in dit pantser, 

welks breede openingen, van voren en achteren 

gelegen, gesloten zijn door de huid, die de vrije 

deelen van het dier bekleedt. 

Wij hebben reeds boven aangemerkt dat de tanden, 

zonder uitzondering, bij de schildpadden ontbreken, 

en dat hare kaken, bij de meeste soorten, van een 

hoornachtig bekleedsel voorzien zijn, gelijkende op 

hetgeen men aan den snavel der vogels waarneemt. 

De huid der schildpadden is veelal met schubben 

bekleed; bij sommigen is zij intusschen geheel glad. 

Ook de zoogenaamde schilden of hoornplaten, waarvan 

het pantser gewoonlijk voorzien is, ontbreken bij 

sommigen, en dit gedeelte is alsdan door eene weeke, 

lederachtige huid bedekt. 

De schildpadden hebben eenen, naar evenredigheid, 

kleinen kop. De neusgaten liggen bij het einde van 

den korten snuit, wiens zacht gedeelte bij sommigen 

tot eene kleinen tromp verlengd is. De middelmatig 

groote oogen zijn van drie oogleden voorzien, en 

hunne pupil is steeds kringvormig. Het trommelvlies 

bestaat uit een onder de huid verborgen kraakbeenig 

schijfje, waaruit men mag opmaken, dat het gehoor 

der schildpadden niet bijzonder fijn kan zijn. 

De vorm der pooten biedt, volgens de levenswijze 

en het verblijf dezer dieren, allerlei verscheidenheden 

aan. Er zijn in den regel vier of vijf, geheel of 

gedeeltelijk met nagels gewapende, en zelden geheel 

van nagels ontbloote, teenen aanwezig. 

Het hart is gewoonlijk kort van gestalte, maar 

dik en breed; de voorkamers zijn steeds volkomen 

van elkaâr afgescheiden; daarentegen heeft de 

hartkamer slechts een onvolkomen tusschenschot. 

De groote longen zijn van eene tamelijk lange 

luchtpijp voorzien, De tong is vleezig, kort en breed. 

Sommige soorten van schildpadden bereiken niet 

eens de grootte eener manshand, terwijl sommige 

anderen drie tot vier voet lang worden, en een 

ES wipe 



gewist van 500 tot 600 pond hebben. Hunne 

gedaante en kleur ondergaan, bij sommige soorten, 

volgens den leeftijd, aanmerkelijke wijzigingen. Alle 

schildpadden komen uit eijeren voort, die min of 

meer volmaakt kogelvormig en met eene kalkachtige 

ruwe witte schaal bekleed zijn. De wijfjes der in 

het water levende soorten leggen, elk afzonderlijk, 

hare eijeren, wier getal somtijds tot honderd beloopt, 

in zelfeegravene loodregte holen in het zand van de 

oevers der rivieren, meren of der zee, bedekken ze 

wederom met zand, en laten ze vervolgens aan hun 

lot over. De op het land levende soorten leggen een 

kleiner getal eijeren in een bijeengekrabden hoop 

bladeren. De warmte, voortgebragt door de gisting 

dezer stoffen, doet ze uitbroeden, en de jongen 

kruipen, onmiddellijk nadat ze uitgekomen zijn, weg. 

De meeste schildpadden schijnen eenen zeer hoogen 

leeftijd te bereiken. Eenigen, zooals de land- en 

sommige zeeschildpadden, voeden zich min of meer 

uitsluitend met plantenstoffen. 

Sommige soorten leven steeds in de zee, en 

kruipen slechts op het land wanneer zij hare eijeren 

willen leggen. Anderen is het zoete water tot verblijf 

aangewezen. Nog anderen wonen op het drooge, 

hetzij in bosschen, hetzij op grasvlakten. 

De schildpadden worden in de heete en gematigde 

luchtstreken van den geheelen aardbol aangetroffen. 

Opmerkelijk is het‚dat Australië geenelandschildpadden 

schijnt voort te brengen, en dat in dit werelddeel, 

gelijk ook in Zuid-Amerika, geene Lederschildpadden 

voorkomen, die toch zeer menig vuldig in Noord-Amerika 

zijn, en ook de rivieren van Afrika en Azië, noordelijk 

tot Japan, bewonen. 

Men kan de schildpadden onder vier familiën 

verdeelen, te weten die der land-, zoetwater-, leder- en 

zeeschildpadden. Als wetenschappelijke benamingen 

kan men voor deze vier familiën de gebruikelijke 

geslachtsnamen van Zestudo, Emys, Trionyven Chelonia 

bezigen. 

DE EASNDSGIELLE DD AD DEN. 

DESSE DO: 

Men noemt deze dieren landschildpadden, omdat 

hun uitsluitend het land tot verblijfplaats aangewezen 

terwijl alle overige schildpadden in de zee 

of min of meer uitsluitend 

is; 

in het zoete water 

leven. Zij hebben een sterk gewelfd rugschild, 

hetgeen met het borstschild tot een vast geheel 

versmolten is: beide deze deelen van het pantser 

zijn met groote hoornplaten, de overige gedeelten 

van het ligchaam daarentegen met kleinere of grootere 

schubben bedekt. Bij sommigen is het borst-, bij 

anderen het rugschild gedeeltelijk beweegbaar. Hare 

pooten dik en plomp, staan, vooral de voorpooten, 

in eene loodregte houding. Deze dieren schijnen 

derhalve, bij de plaatsbeweging, die overigens zeer 

langzaam is, als op stelten te loopen. De teenen, 

onder de huid verborgen, zijn onbeweeglijk, zoodat 

boven de 

onmiddellijk uit de pooten te voorschijn treden. De 

de stompe, stevige nagels, voetzool, 

voorpooten zijn van vijf, de achterpooten van vier 

teenen en nagels voorzien; slechts eene soort heeft 

ook maar vier teenen aan elken voorpoot. 

De landschilpadden leven van plantaardig voedsel, 

zooals gras, bladen, wortels of vruchten; maar 

sommigen eten ook wel wormen of slakken. Men 

treft behalve 

in Australië, aan. De wijfjes leggen hare eijeren 

deze dieren in alle werelddeelen, 

onder een hoop bladeren. Sommige soorten schijnen 

op zekere jaargetijden van de eene plaats naar de 

andere te trekken. Een dezer eene 

groote schaal werd door den bekenden natuurkundigen 

togten op 

Verreaux, in de zandwoestijnen ten 

Hij 
ontmoette aldaar eene kolonne landschildpadden, die 

reiziger J. 

noordoosten van Kafterland, waargenomen. 

slechts twee tot drie voet breed, maar meer dan 

veertig uren lang was. en van het zuiden naar het 

noorden trok. Zij was uit vier soorten, te weten 

uit Testudo Verreauxii, geometrica, 

areolata, zamengesteld, bevatte voorwerpen van beide 

angulata en 

seksen, en vele wijfjes met min of meer ontwikkelde 

eijeren. Opmerkelijk is, dat de woestijn, door welke 

deze togt plaats had, geen spoor van plantengroei 

aldaar levende dieren voornamelijk 

De 

eijeren der gedoode schildpadden leverden niet slechts 

vertoonde, en de 

uit knaagdieren, adders en torren bestonden. 

een voortreffelijk voedsel, maar dienden ook tot 

lessching van den onuitstaanbaren dorst, dien de 

reiziger moet doorstaan in deze geheel van zoet 

water ontbloote streken, wier groote meren zelfs 

niets dan zout water bevatten. 

Gevangene landschildpadden zijn in de dierentuinen 

gemakkelijk te onderhouden. Men laat haar in den 

zomer veelal vrij in de grasperken rondloopen, 

waar zij ook hun voedsel gemakkelijk zelf vinden. 

De grootste van alle bekende soorten is de zwarte 

landschildpad, Testudo Indica, die men niet nagelaten 

heeft, in een zeker getal soorten te verdeelen. Zij 



bereikt over drie voet lengte, en is geheel zwart. 

Zij wordt in menigte op de aan de Oostkust van 

Daar haar 

vleesch eenen voortreffelijken smaak heeft, worden er 

Afrika gelegene eilanden aangetroffen. 

dikwijls voorwerpen door de zeelieden medegenomen, 

en daar het medenemen van levende eetbare dieren 

voornamelijk in de eerste tijden der zeevaart naar 

Afrika, Indië met het 

elders over te planten, vrij algemeen was, zoo komt 

en Amerika, doel om ze 

men als van zelf tot de vooronderstelling, dat dit 

groote, om zijn vleesch zoo nuttige dier, vooral door 

zijne taaiheid van leven en de gemakkelijkheid van 

onderhoud, op deze wijze in landen verplaatst werd, 

waar het oorspronkelijk niet voorkwam. Men zal 

ten minste, zonder deze vooronderstelling, moeijelijk 

kunnen verklaren, waarom dit groote dier tegelijk 

Afrika en 

van Amerika, en niet in de tusschen deze ver van 

aan «de oostkust van aan de westkust 

elkaär verwijderde streken voorkomt, Het is vooral op 

de Galapagos-eilanden, waar zich deze soort zoo sterk 

vermeerderd heeft, dat de zeevaarders voornoemde 

eilanden somtijds uitsluitend met het doel aandoen, 

om haar als proviand mede te nemen. 

Onder de landschildpadden van Zuid-Afrika is 

eene der gewoonste en het meest in het oog vallende 

Testudo 

omdat hare piramiedvormige 

door hare kleuren, de soort welke men 

geomelrica noemt, 

rugschilden traai met geel en zwart gestreept zijn. Zij 

bereikt overigens slechts de lenete eener mansband. 

De beide Europesche soorten komen in het zuiden 

van dit werelddeel voor. De eene, Testudo Gracca, 

is meer algemeen dan de andere, Testwdo marginata. 

Eerstgenoemde wordt in Italië en Griekenland 

aangetroffen; zij heeft groote zwarte vlekken op het 

borstschild. Laatstgenoemde is een weinig grooter, 

en bereikt tot somtijds een voet lengte. Zij komt, 

behalve in Dalmatië, ook aan de noordkust van Afrika 

voor, en is zeer kennelijk doordien het achterste 

vrije gedeelte van haar borstbeen bewegelijk is. 

In Zuid-Amerika heeft men twee soorten, die in 

Suriname en Brazilië niet zeldzaam zijn, en waarvan 

vrij algemeen levende voorwerpen in de dierentuinen 

aangetroffen worden. Zij bereiken meer dan een 

voet lengte. De eene, Zestudo tabulata, is geelachtig 

bruin van kleur; de andere, Zestudo carbonaria, heeft 

het pantser veel langwerpiger en hare zwartbruine 

kleur wordt in het midden van elke hoornplaat door 

roodgeel afgebroken. Zij houden zich in bosschen 

op, en voeden zich voornamelijk met afzevallene 

rijpe boomvruchten. In het heete jaargetijde krabt 

elk wijfje de op den grond liegende bladeren tot 

een hoop bij elkaàr, en legt hare eijeren, ongeveer 

zes in getal, er in. Deze broeden van zelf uit 

door gisting, voortgebragt door de verrotting der 

bladeren. Deze schildpadden worden in een zeker 

jaargetijde zeer vet, en leveren een smakelijk voedsel, 

De inwoners, zoowel Europeanen als Negers en 

Indianen, vangen ze derhalve, hetzij dat ze eenvoudie 

van den grond opgeraapt worden, hetzij door middel 

der voor de vangst van wild uitgezette vallen. Men 

vindt ook dikwijls in het bosch de leege pantsers 

dezer dieren, die, volgens het zeggen der inboorlingen, 

door het Amerikaansche luipaard, den Jagoear, 

gedood worden, en wel doordien deze groote kat 

met hare lange nagels het vleesch van de schildpad 

allengs uit het pantser haalt. 

In Mozambique en aan de Goudkust heeft men eene 

soort, Zestudo kinyvis, die het zonderlinge kenmerk 

aanbiedt, dat het achtergedeelte van haar rugschild 

eenigzins beweegbaar is. Zij wijkt hierdoor van alle 

overige soorten af, en is ook bovendien merkwaardig, 

doordat haar pantser bij de jonge voorwerpen afgeplat 

is, maar met den leeftijd allengs hooger wordt. 

Bij eene soort van Sumatra, Zestudo emys, is het 

pantser meer afgeplat dan bij eenige andere, 

Testudo emys. 

De soort, die aan elken der vier pooten slechts 

vier teenen en nagels heeft, is Testndo areolata. Zij 

heeft de erootte eener mansvuist, maar is langwerpiger, 

en wordt in Zuid-Afrika aangetroften. 



DE AOB T WATERS CHLED DA DDEN: 

EMS. 

Deze familie is de rijkste aan soorten onder de 

schildpadden. Zij leven in of in de nabijheid van 

het zoete water, en bieden onderling veelvuldige 

afwijkingen aan in grootte, gedaante, kleur, levenswijze 

en zelfs in haar maaksel. Zij hebben in het algemeen 

veel meer overeenkomst in gestalte en maaksel met 

de land-, dan met de leder- en zeeschildpadden, 

welke beide laatstgenoemde familiën dan ook van 

de overigen en onderling, ieder een meer in zich 

De 

zoetwater-schildpadden zijn van de landschildpadden 

zelf afgesloten en afgezonderd geheel vormen. 

voornamelijk onderscheiden doordien hare teenen 

vrij en veelal door een zwemvlies vereenigd zijn. 

Bovendien is haar pantser, in den regel, veel meer 

afgeplat. Zij zijn, zoowel ten opzigte van het getal 

der soorten als dat der individu’s, veel talrijker in 

Amerika en Azië, dan in de overige werelddeelen. 

Zij houden zieh min of meer uitsluitend in rivieren, 

meren, moerassen of aan vochtige plaatsen op. De 

meesten zijn uitstekende zwemmers. Haar voedsel 

bestaat veelal uit wormen en weekdieren, sommigen 

eten ook visch of kruipende dieren, ja zelfs vogels. 

Het schijnt ook, dat eenigen het plantaardige voedsel 

niet versmaden. Hare voorpooten zijn in den regel, 

ieder, gelijk bij de meeste landschildpadden, van vijf, 

de achterpooten van vier teenen voorzien. 

Men kan de zoetwater-schildpadden onder twee 

afdeelingen brengen. De eerste dezer afdeelingen bevat 

de soorten, die haren kop, wanneer zij dien verbergen 

willen, tusschen het pantser, in de lengteas daarvan 

terugtrekken. 

Sommige dezer soorten hebben een sterk gewelfd 

rugschild en naderen hierdoor, gelijk ook door hare 

levenswijze, de landschildpadden. Intusschen wijken 

zij van deze nog af doordien, zoowel het voorste als 

het achterste der vrije gedeelten van haar borstschild 

beweegbaar zijn, en twee kleppen vormen, die vast 

tegen het rugschild kunnen worden aangedrukt. De 

meest algemeen bekende der hiertoe behoorende 

soorten is de zoogenaamde doosschildpad, Emys clausa 

of »carolina’”’, die ook niet zelden in de dierentuinen 

levend aangetroffen wordt. Zij heeft ongeveer de grootte 

eener manshand en zeer kleine zwemvliezen; maar de 

kleppen van haar borstschild zijn zeer groot, en zij is 

bruin van kleur met gele vlekken enstrepen. Zij wordt 

in nagenoeg geheel Noord-Amerika, met uitzondering 

der koude streken, aangetroffen, en vervangt aldaar 

grootendeels de plaats der landschildpadden, welke 

aldaar slechts door eene, en wel tot de allerzuidelijkste 

staten beperkte soort, »Testudo gopher” genaamd, 

vertegenwoordigd worden. De doosschildpad levert het 

zeer zonderlinge verschijnsel op, dat alle voorwerpen, 

zonder uitzondering g, die de vallei van den Mississippi 

bewonen, slechts vier teenen aan elk der voorpooten 

vertoonen, ofschoon zij, in alle andere opzigten, zoo 

volmaakt met de in de overige streken levende 

voorwerpen overeenstemmen, dat er niet het minste 

andere onderscheid waar te nemen is. Men zal 

ligtelijk beseffen, tot welken graad dit, overigens voor 

het wezen van het dier weinig of niets beteekenend 

verschijnsel die natuurkundigen, welke hun eenig 

heil in de bewerktuiging der dieren zien, getroffen 

en hunne beginsels, volgens welke zij tot de kennis 

van het natuurlijke stelsel meenen te geraken, 

geschokt heeft. De doosschildpad wordt meestal 

in moerassige streken aangetroffen, waar zij zich 

intusschen het liefst op de drooge plaatsen ophoudt; 

en zelfs tot op de heuvelen voorkomt. 

zich met torren, 

Zij voedt 

slakken en allerlei andere kleine 

dieren, eet echter ook muizen en slangen, en men 

zegt, dat zij laatstgenoemde met de kleppen van 

haar pantser dood drukt. Men houdt haar, ter 

verdelging van muizen en slakken, in de kelders, 

en heeft een voorbeeld, dat een zoodanig opgesloten 

voorwerp, op welks pantser men het jaartal zijner 

opsluiting ingesneden had, na verloop van zes en 

Hare veertig jaren levend terug gevonden werd. 

eijeren zijn goed van smaak, maar haar vleesch is 

weinig geacht. Op de Soenda- en Philippijnsche 

eilanden, op Celebes en Amboina wordt eene andere 

soort, Zmys Amboinensis, aangetroffen. De kleppen 

van haar borstschild zijn eveneens zeer groot. — bij 

sommige andere soorten is de beweegbaarheid der 

kleppen van het borstschild zeer gering, en veelal 

slechts bij jongere voorwerpen opmerkelijk, vermits 

de banden, door welke die beweging bewerkstelligd 

wordt, verbeenen en hierdoor de kleppen met het 

middelstuk van het borstschild tot een onbewegelijk 

geheel vergroeijen. Eene dezer is Fmys Diardit, die 

op de Soenda-eilanden en het vasteland van Indië 

aangetroffen wordt, eenen voet lengte bereikt, bruin 

van kleur is, en wier pantser, met den leeftijd, steeds 

smaller en hooger wordt. Eene andere soort is de 

gewone Zoetwater-schildpad, Emys Europaea, van ons 

werelddeel. Zij bereikt de lengte eener manshand, 

en is zwart, met talrijke gele, straalsgewijze geplaatste 

stipjes. Bij deze soort is slechts het voorste vrije 

einde van het borstschild een weinig bewegelijk, 

Zij wordt in geheel zuidelijk Europa aangetroffen, 

en gaat noordelijk tot Brandenburg en Polen. Im 



TO 

ons land werd er slechts een voorwerp en wel bij 

Leiden waargenomen; hetgeen denken doet, dat dit 

voorwerp door toeval op dit verblijf geraakt was. 

Zij houdt zich bij voorkeur in staande wateren op, 

en is zeer vlug in het zwemmen. Intusschen kruipt 

zij ook op het land. Zij eet wormen, slakken, 

insekten en kleine visschen. In de gevangenschap 

kan men haar met eene pap van meel of zemelen 

voeden. Het wijfje legt hare eijeren in gaten aan 

de oevers der wateren, en bedekt ze met aarde. 

De jongen groeijen zeer langzaam. Indien men deze 

dieren in tuinen wil houden, graaft men tot dit 

einde eenen kleinen vijver, en legt aan den rand 

daarvan een plankje, ten einde het dier in de 

gelegenheid te stellen om op het land te kunnen 

kruipen. Zij zuiveren alsdan den tuin van insekten, 

slakken, wormen en allerlei andere schadelijke diertjes. 

Intusschen moet men haar van de vischvijvers 

verwijderd houden, omdat zij zelfs groote visschen 

aanvallen en hun den buik openscheuren, waardoor 

deze visschen door bloedverlies sterven. Haar vleesch 

wordt gegeten. Dit dier was reeds bij de ouden 

bekend; bij de oude Grieken onder den naam van 

»Emys”’, bij de oude Romeinen onder dien van 

„Mus aquatalis””, hetgeen »watermus” beteekent. 

Men heeft ook soorten, bij welke voornoemde kleppen 

van het borstbeen zeer klein, en niet zelden slechts 

gedeeltelijk of in het geheel niet beweegbaar zijn. 

Haar pantser heeft eene langwerpige gedaante, en 

is van draadjes of kleine huidfranjes hare keel 

voorzien. Eene dezer, Zmys scorpioides, heeft de 

kleppen van het borstschild beweegbaar. Zij bereikt 

de lengte eener manshand, wordt in Zuid-Amerika 

Suriname onder de aangetroffen, en behoort in 

gewone soorten. De andere, kleinere soort, Zmys 

odorata of »Pennsylvanica’’, bewoont Noord-Amerika, 

alwaar zij »stinkpot” genoemd wordt, omdat zij 

eene sterke muskuslucht bij zich heeft, 

Bij vele andere soorten is het borstbeen niet 

beweegbaar. Zij worden in Amerika, Azië en Europa 

Hiertoe behoort de tweede soort van 

Emys 

aangetroffen. 

Europesche zoetwaterschildpad, 

»Caspica’’ genoemd. Zij bewoont Dalmatië en het 

zuidelijke Rusland, bereikt de lengte eener manshand, 

is olijfgroen van kleur met vuil gele streepjes, en 

heeft het borstschild zwart met geelachtige vlekken. 

Een aanmerkelijk getal andere soorten worden in 

Noord-Amerika aangetroffen, Eene der gemeenste 

dezer is Wmys concentrica, of peentrata’”’. Haar vleesch 

is zeer smakelijk, en zij wordt derhalve op de 

markten der zeesteden levend te koop aangeboden. 

Zij bewoont zoutwater-moerassen langs de zeekust. 

Eene andere Noord-Amerikaansche soort is mys 

punctata. Zij houdt zich in beken op en is zwart 

Men 

verscheidene soorten, die door hare gestalte en 

met gele rondachtige vlekken. heeft ook 

andere bijzonderheden op eene in 't oog vallende wijze 

vulgaris of 

van de overige zoetwaterschildpadden afwijken. Eene 

dezer, Bmys plalyeephala, die men veelal onder den 

geslachtsnaam van »Platycephalon” van de overigen 

afzondert, heeft eenen zeer langen staart, eenen 

grooten kop en ook, naar evenredigheid, veel sterker 

ontwikkelde pooten dan de overige sporten. Zij wordt 

in China aangetroffen. Nog afwijkender zijn twee 

onderling zeer verwante soorten van Noord-Amerika, 

welke men onder den geslachtsnaam van »Chelydra” of 

„»Chelonura”’ van de overigen afgescheiden heeft. 

Het rugstuk van haar pantser vertoont drie hooge 

kielen en het borststuk is klein en kruisvormig, de 

kop en pooten zijn zeer groot; zij hebben eenen 

langen, op de bovenzijde van eene kam voorzienen 

staart, en haar kin is met draadjes bezet. Zij zijn 

bij de Anglo-Amerikanen onder de benaming van 

»snapping turtle” bekend. De groote soort, welke 

het landschap Ohio bewoont, Mmys Temminckii, bereikt 

eenige voeten lengte. Zij is veel zeldzamer dan de 

andere soort, Mmys serpentina, die over het grootste 

gedeelte van het gematigde en warme Noord-Amerika 

verspreid is. in meren of 

aan stille plaatsen van groote rivieren. Zij woelen 

zich, aan ondiepe plaatsen, ter helfte in het slijk, 

Men vindt deze dieren 

en loeren op visschen en allerlei watervogels, die 

hals _vooruitsteken, 

Aangevallen, bijten zij, sissende en met woede, naar 

zij vangen, terwijl zij den 

al hetgeen in haar bereik komt, en wanneer men 

hun een stok voorhoudt, houden zij dien met zoo 

veel harduekkigheid vast, dat men hen zoodoende 

kan vangen en aan het land trekken, Deze dieren 

worden van tijd tot tijd levend voor de dierentuinen 

aangevoerd. De meest afwijkende van alle soorten 

is de Matamata, Emys fimbriata, die het ondergeslacht 

»Chelys” vormt. Zij 

door haren buitengewoon afgeplatten, driehoekigen, 

langs de zijden van huidfranjes voorzienen kop, 

haren, van voren in een kleinen tromp uitloopenden 

is voornamelijk gekenmerkt 

snuit, aan wiens einde de neusgaten uitkomen, en 

hare buitengewoon kleine oogen. De kin 

tiental baarddraden en de hals van 

huidfranjes voorzien, Het naar evenredigheid kleine 

Is van 

een groote 

jantser is donkerbruin, en langs zijne rugzijde Ì ] o D ij 

ontwaart men drie zware kielen. Dit zonderlinge 

dier, welks kop door zijnen vorm aan dien van de 

Pipa doet denken, bereikt anderhalven voet lengte. 

Het wordt in de meren en rivieren van Cayenne 

aangetroffen, en voedt zich met allerlei kruiden, 

die het, bij nachttijd op de oevers kruipende, aldaar 

gaat opzoeken. In de gevangenschap voedt men het 

met gras en brood. Daar zijn vleesch voortreffelijk 

van smaak is, legt men zich op zijne vangst toe, 

en dien ten gevolge is het in de bewoonde streken 

sedert lang zeer zeldzaam geworden. 

De tweede afdeeling der zoetwaterschildpadden 

bevat de soorten, die haren kop niet binnen het 

pautser kunnen terugtrekken, maar dien, in de rust, 
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het 

Is 

randen van 

Haar 

aanmerkelijk langer dan gewoonlijk. 

zijdelings tusschen de rug- en 

dan ook 

Hare oogen 

borstschild verbergen. hals 

zijn min of meer naar boven gerigt en de teenen 

door sterk ontwikkelde zwemvliezen verbonden Haar 

hals en kop zijn min of meer afgeplat. Deze dieren 

leven in het zoete water, voornamelijk in rivieren. 

Zij zwemmen voortreffelijk, en zijn meer uitsluitend 

tot het verblijf in het water aangewezen dan de 

overige zoetwaterschildpadden. Zij worden slechts 

het heete Amerika, in Afrika en in Australië 

aangetroffen. In de beide laatstgenoemde werelddeelen 

vervangen zij 

in 

uitsluitend 

De 

afdeeling is Pmys ervpansa. 

de plaats 

grootste 

der overige 

zoetwaterschildpadden. soort dezer 

De ouden wegen ruim 

vijftig pond. Zij wordt in de Amazonen-rivier en 

in den Orenoko aangetroffen, en daar zij er zeer 

menigvuldie is, en elk voorwerp ongeveer tien pond 

voortreffelijk vleesch oplevert, zoo vervangt zij, als 

het ware, voor de inboorlingen, de plaats van het 

rundvee. Zij zwemt met buitengewone vlugheid, 

gaat echter haar voedsel, hetgeen in gras en kruiden 

bestaat, aan de oevers der wateren opzoeken. 

Gedurende de maand Januarij begeeft zij zich, in 

gezelschap van andere soorten, in buitengewoon 

groot getal, aan de zandige oevers der rivieren en 

daarin liggende eilanden, ten einde, bij nachttijd, 

hare eijeren in het zand te leggen. De inboorlingen 

begeven zich, ten dezen tijde, in menigte naar deze 

streken, met het doel om de eijeren der schildpadden 

te verzamelen, die zij vervolgens aan de Europeërs, 

Aan 

Orenoko alleen worden, in een saizoen, over de dertig 

die gewesten bewonende, verkoopen. den 

millioen eijeren dezer dieren verzameld; en daaruit 

omstreeks vijf duizend groote kruiken olie gewonnen. 

Eenige soorten, zooals b. v. Zwys Marimiltand, uit 

Brazilië, en Wmys longicollis, uit Australië, hebben aan 

de voorpooten, gelijk als aan de achterpooten, slechts 

Afrika 

daarentegen elke poot van vijf teenen voorzien. De 

vier teenen. Bij anderen, aan eigen, is 

meest algemeen bekende dezer soorten, en die ook 

niet zelden levend in de dierentuinen aangetroffen 

wordt, is Wmys galeata, van Zuid-Afrika. Bij andere 

overigens verwante soorten is het voorste vrije 

gedeelte van het borstbeen beweegbaar. Eene dezer, 

Emys sinuata, wordt in de binnenlanden van Zuid-Afrika 

aangetroffen, alwaar zij aan diepe plaatsen in de 

rivieren leeft, en bij zonneschijn op rotsen aan de 

oevers uitrust, waarvan zij zich, bij aannadering van 

gevaar, oogenblikkelijk in het water stort. Door 

hare schuwheid kan men haar nagenoeg met anders 

vangen dan met den hengel, waaraan men, als aas, 

een stukje vleesch bevestigt. 

DEE DIER SS CH ME DBA D DIEN: 

TORI O ENNE, 

De leder-schildpadden vormen eene, in zich volkomen 

afgeslotene familie, en kunnen derhalve op den eersten 

opslag van het oog van alle overige schildpadden 

Zij bieden 

hoofdkennierken aan. Haar pantser heeft de gedaante 

worden onderscheiden. de volgende 

van eene min of meer kringvormige schijf, die met 

eenen min of meer ontwikkelden, beweegbaren, tot 

het zwemmen dienenden kraakbeenigen rand omzoomd 

en, even als de overige deelen van het ligchaam, 

huid, zonder schubben, 

Hare kaken zijn scherp, ofschoon niet, 

met eene naakte, weeke 

bekleed is, 

zooals die der overige schildpadden, met eene 

hoornbekleeding gewapend, maar eveneens met eene 

zachte huid bekleed, en bovendien van vleezige 

lippen voorzien. De teenen zijn door zeer groote 

zwemvliezen verbonden, en slechts de drie binnensten 

van elken poot met nagels gewapend. Haar kop is 

klein, en de korte snuit tot een kleinen tromp 

verlengd, aan wiens voorste einde de neusgaten 

uitkomen. Hare oogen zijn schuins naar boven gerigt. 

De meesten zijn olijfgroen van kleur, met groote 

of kleinere, somtijds oogvormige vlekken. 

De meeste soorten bereiken eene aanmerkelijke 

grootte. Zij bewonen de groote rivieren en meren 

van Azië, Afrika en Noord-Amerika. Zij zwemmen 

of 

planten: op eerstgenoemde loeren zij, in het riet 

uitstekend. Haar voedsel bestaat in dieren 

verscholen; laatstgenoemde gaan zij, bij nachttijd, 

aan den oever opzoeken. Zij zijn schuw van aard, 

bezitten eene buitengewone kracht en trachten hare 

aanvallers door hevige beten af te schrikken of 

onschadelijk te maken. 

De volgende soorten hebben haar pantser met 

Eene dezer, eenen breeden rand omzoomd. 

Trionye Nuotieus, wordt in den Nijl aangetroffen. Zij 

zeer 

is donkerbruin, met wit- en geelachtige vlekken. Op 

de Sunda-eilanden heeft men twee soorten. De eene, 

Frionyo stellatus, wordt meer dan twee houderd 

pond zwaar; de andere, Priouge subplanus, is minder 

groot en vooral kennelijk aan haar buitengewoon 

plat rugschild. De Japansche lederschildpad, Trionya 

Japonicus, schijnt naauwelijks de lengte van eenen 

voet te bereiken. De gewone soort van Noord-Amerika, 

Trionye ferox, wordt de woeste genoemd, omdat zij 
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bij hare aanvallen den hals pijlsnel vooruitschiet 

en, na eenen geweldigen beet gedaan te hebben, niet 

eerder loslaat, voordat zij een stuk vleesch losgescheurd 

heeft: eene eigenschap, die overigens ook aan alle 

andere soorten eigen is. Men tracht haar derhalve 

dadelijk den kop af te Zij wordt tot 

zeventig pond zwaar. Het wijfje leet, in de maand 

April, hare eijeren, ten getale van vijftig tot zestig, 

in het zand van de oevers der rivieren, en de jongen 

komen in Julij te voorschijn. Het vleesch dezer 

hakken. 

soort is zeer gezocht, 

Bij eenige andere soorten is het pantser sterker 

gewelfd, en met eenen veel smalleren rand omzoomd, 

die door eenige, los in de huid zittende, huidbeentjes 

ondersteund wordt, en van achteren, ter bescherming 

der achterpooten, aan weèrszijde tot eene klep 

verlengd is. Zij schijnen niet meer dan een halven 

of drie vierden voet lengte te bereiken, en worden 

in sommige rivieren van het heete Afrika en het 

heete Azië aangetroffen. De meest bekende dezer 

De 

Afrikaansche soorten werden in Mozambique en 

soorten, Prionye granosus, bewoont Hindostan. 

Senegambië waargenomen. 

DE ZEESCHIEDBPAMDIDIENE 

CASE NE RORNEINA, 

De zeeschildpadden bewonen, zooals het door haren 

naam aangeduid wordt, uitsluitend de zee, en komen 

slechts op het land wanneer zij hare eijeren willen 

leggen. Men kan deze dieren bij den eersten opslag 

van het oog herkennen, door hunne bij uitstek tot 

het 

ingerigte pooten; vermits deze de gedaante van 

gedurige zwemmen of drijven op het water 

platte vinnen hebben, onder wier algemeen bekleedsel 

de lange, grootendeels ongewapende en niet beweegbare 

teenen ingesloten zijn. 

veel 

De voorste ledematen zijn 

Hun schedel is 

aan weerszijde door eene soort van beenen dak 

langer dan de achterste. 

overwelfil, aan welks binnenvlakte de kaauwspieren 

vastgehecht zijn. 

De 

schildpadden in grootte. 

zeeschildpadden overtreffen alle overige 

Zij worden in alle zeeën 

der heete luchtstreken aangetroffen, en komen 

noordelijk tot in de Middellandsche zee en de kusten 

van Japan voor. De meesten voeden zich met 

zeeplanten; eenigen echter met week- en andere 

ongewervelde dieren. De wijfjes leeoen hare eijeren 

in het zand van het zeestrand, in holen, die zij bij 

nachttijd graven, en wederom, nadat de eijeren er 

in gelegd zijn, met zand bedekken. De jonge 

zeeschildpadden begeven zich, zoodra zij uit het ei 

In 
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Amerika worden, gedurende den legtijd dezer dieren, 

gekropen zijn, onmiddellijk in zee. het heete 

de anders geheel eenzame zandige streken van de 

kust door inboorlingen en Europeanen bezocht, 

millioenen van eijeren verzameld, duizendeschildpadden 

gedood, en geheele scheepsladingen, bevracht met 

het ingezouten vleesch der schildpadden en de uit 

de eijeren gekookte olie, weggevoerd. 

Men kan de zeeschildpadden in twee natuurlijke 

afdeelingen rangschikken, die dadelijk en gemakkelijk 

van elkaar te onderscheiden De zijn. soorten 

der eerste afdeeling zijn kennelijk doordien haar 

pantser met groote hoornplaten bedekt is, terwijl 

ook de overige deelen 

kleinere schubben of schilden vertoont. 

huid harer grootere of 

De meest 

belangrijke en grootste dezer soorten is de eetbare 

zeeschildpad, Chelonia mydas, die door de Franschen 

»tortue franche’” genoemd wordt. De ouden wegen 

zes honderd pond of zelfs nog meer. Haar voedsel 

bestaat uitsluitend in zeeplanten. Men treft haar 

in heete luchtstreken aan; 

maar haar vangst wordt voornamelijk en geregeld 

aan de stranden der langs de westkusten van Afrika 

eilanden Van hier brengt 

de meeste zeeën der 

gelegene uitgeoefend, 

men niet zelden in de zeehavens van Europa levende 

voorwerpen, die vervolgens op de markten der 

groote zeesteden te koop aangeboden worden, want 

het is de soort, wier vleesch tot toebereiding der 

zoogenaamde schildpadsoep gebezigd wordt. Men 

weet intusschen, dat tot dit doel de kalfskop een 

steeds verkrijgbaar surrogaat levert. Eene andere 

soort, Chelonda ceplalo, door de Franschen »Couane”, 

door de Engelschen »logger ‘head turtle” genoemd, 

wordt voornamelijk in de Middellandsche zee en 

aan de Atlantische kusten van het warme Amerika 

aangetroffen. Zij is kleiner dan de eetbare zeeschildpad, 

haar rugschild is hooger, en haar kop is grooter. 

Haar voedsel bestaat in week- en andere ongewervelde 

dieren. Haar vleesch wordt niet gegeten, en de 

hoornplaten van haar pantser zijn, wegens hare 

dunheid, evenmin van bijzondere waarde als die der 

voorgaande soort. Het zijn daarentegen de hoornplaten 

van de Caret-schildpad, Testudo imbricata, welke bij 

uitstek, onder den naam van schildpad, in den 

handel gebragt worden, ten einde tot allerlei sieraad 

te worden. verwerkt De caret-schildpad, door de 

Franschen eenvoudig pearet”, door de Engelschen 



»hawks-bill turtle” (haviksbek-schildpad) genoemd, 

wijkt van al de soorten dezer afdeeling af‚ doordien 

de hoornplaten van haar pantser dik in plaats van 

dun zijn, en dakpansgewijze over elkaàr liggen, dus 

een vrijen rand hebben, terwijl de randen der overige 

soorten onderling zamengehecht zijn. Haar kop is 

ook naar evenredigheid smaller, en de bovenkaak is 

sterker verlengd en meer gekromd. De caret-schildpad 

wordt in alle zeeën der heete gewesten aangetroften. 

De tweede afdeeling der zeeschildpadden wordt door 

eene enkele soort gevormd. Ditisde Leder-zeeschildpad, 

Chelonia cortacea, ook »Sphargis”” genoemd. Zij wijkt 

ten eenen male af‚ niet slechts van de overige 

zeeschildpadden, maar van alle schildpadden in het 

algemeen, door het inwendig maaksel van haar 

rugschild. Dit gedeelte van het pantser is namelijk 

zamengesteld uit eene ontelbare menigte, door 

naden, gelijk de stukken eener legkaart, onderling 

vereenigde huidbeentjes van onregelmatige gedaante 

en verschillende grootte; het is van de ribben en 

wervelen, die ouderling niet door eene huidbeen-massa 

versmolten zijn, afgescheiden door eene dikke laag 

vet, op de buitenzijde met eene gladde grijsachtige 

opperhuid bekleed, en van vijf hooge, overlangsche 

kielen voorzien, die door diepe voren van elkander 

afgescheiden zijn. De leder-zeeschildpad wordt in alle 

zeeën der heete en warme luchtstreken aangetroffen. 

Het gebeurt van tijd tot tijd, dat er voorwerpen 

van aan de kusten van westelijk Europa stranden. 

Zij bereikt tot zeven voet lengte, en weeet alsdan 

meer dan acht honderd pond. Haar vleesch wordt 

gegeten, olie uit koken. 

De Brazilianen verzekeren, dat het wijfje jaarlijks 

niet maar men kan er 

viermaal, in tusschenruimten van veertien dagen, 

telkens eenige honderd, eijeren in het zand der 

zeekusten legt. Oude voorwerpen behooren in de 

verzamelingen onder de zeldzaamheden; daarentegen 

ontwaart men er hier en daar jongen, die pas uit 

het ei gekomen zijn. Deze hebben ongeveer de 

lengte van een palm en vallen in het oog, doordien 

de kielen van haar pantser, ieder, met een aanmerkelijk 

getal op eene rij verdeelde knobbels bedekt zijn. 

De Leder-zeeschildpad. Chelonia coriacea. 

DES AERBSRES: 

SAUIRSATE: 

De Saurers, zoogenaamd naar het Grieksche woord, 

betgeen hagedissen beteekent, vormen de tweede 

orde der kruipende dieren, die al die dieren bevat, 

welke min of meer overeenkomst hebben met de 

gewone hagedissen. Intusschen is bij sommige der 

hiertoe behoorende soorten de vorm der hagedissen 

naauwelijks terug te vinden, vermits deze afwijkende 

soorten somtijds zeer onvolledig ontwikkelde, of zelfs 

in het geheel geene pooten hebben, en dat haar 

ligehvaam min of meer volkomen de gestalte van dat 
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der slangen aanneemt; hetgeen ten gevolge heeft, 

dat er tusschen de orde der Saurers en die der 

slangen een nagenoeg onmerkbare overgang plaats 

heeft; terwijl zij van de schildpadden en Batrachers 

ten eenen male afwijken; van eerstgenoemde reeds 

uiterlijk door het gebrek van een het ligchaam 

omsluitend pantser, van laatstgenoemde door hare 

met schubben bedekte huid. Als onderscheidende 

kenmerken kan men opgeven, dat 

de aangezigtsbeenderen van eerstgenoemden een 

der Saurers 

onbeweegbaar geheel vormen, en slechts bij de 

Slanghagedissen (Typhlops) het eene dezer beenderen, 

te weten de bovenkaak, eenige beweging toelaat; 

dat de keelgroef, bij de slangen standvastig aanwezig, 

ontbreekt, ten minste bij de 

slanevormige soorten der Saurers; eindelijk dat 

de beide helften hunner onderkaak van voren 

zamengegroeid zijn. Het is om deze reden, dat hun 

kop niet kan worden uitgezet als bij de slangen, 

nagenoeg altijd 

en zij bij gevolg ook niet in staat zijn om dieren 

te verslinden, die dikker dan zij zelf zijn. De meeste 

Saurers hebben pooten, en er is in dit geval ook 

een borstbeen met den schoudergordel en een bekken 

aanwezig. Hunne pooten zijn meestal van teenen 

voorzien, en deze zijn wederom, in den regel, met 

nagels gewapend. Velen hebben onvolmaakte oogleden, 

die bij de slangen steeds ontbreken, of hunne oogen 

zijn ‘grootendeels onder de huid verborgen, hetgeen 

bij de slangen eveneens geen plaats heeft, Eindelijk 

hebben de Saurers, in den regel, een trommelvlies, 

hetgeen bij de slangen steeds ontbreekt. 

De Saurers hebben allen, even als de slangen, 

eenen staart, die bij de eenen zeer kort, bij vele 

anderen lang is, en somtijds zelfs eene buitengewone 

lengte bereikt, wiens vorm echter, volgens de soorten, 

veelvuldige afwijkingen aanbiedt. In den regel is hij 

kegelvormig, maar bij eenigen, wanneer hij als 

werktuig tot het zwemmen dienen moet, is dit 

werktug zijdelings zamengedrukt, terwijl hij bij 

anderen tot het grijpen ingerigt is. De huid der 

Saurers is steeds met schubben bekleed, die op den 

buik en op den kop dikwijls grooter zijn en derhalve 

de gedaante van schildjes aannemen. Bij sommigen, 

zooals b. v. de krokodillen, ontwaart men bovendien 

in de huid allerlei schildachtige knobbeltjes, die 

door zoogenaamde huidbeenderen gevormd worden. 

De gedaante van hunnen kop is, volgens de soorten, 

aan allerlei wijzigingen onderworpen. De neusgaten 

liegen, gelijk de oogen, veelal zijdelings, maar bij 

verscheidene in het water levende soorten zijn zij naar 

boven gerigt. Bij de Gekko’s en vele hagedissen merkt 

men langs de onderzijde der dijen, of voor den anus, eene 

rij buisvormige klieren op. De tanden der meeste 

Saurers hebben eene kegelvormige gedaante; intusschen 

zijn zij somtijds zamengedrukt of van insneden 

voorzien; in den regel zijn zij gemeenschappelijk 

in eene zijdelingsche vore of in andere woorden in 

eene overlangsche groef vastgehecht; bij sommigen 

echter, b, v. de Agama-Saurers van de Oude Wereld, 

zitten zij op den scherpen rand der kaken, en zijn 

met tot een zamengegroeid ; 

afzonderlijke holten, voor elken tand in het bijzonder. 

gelijk men die bij de zoogdieren ontwaart, treft 

men onder de Saurers slechts bij de krokodillen 

aan. Bij soorten zijn ook tanden in het 

gehemelte aanwezig. De tong is somtijds, b. v. bij 

de krokadillen, aan hare geheele onderste vlakte 

vastgegroeid, somtijds dik, vleezig en aan haar 

voorgedeelte vrij, zooals bij de Gekko’s en de meeste 

Agama’s, somtijds min of meer aan haar vooreinde 

uitgesneden, of zelfs in twee lange punten uitloopende 

en van achteren in eene schede zittende. De Saurers 

hebben steeds volkomen ontwikkelde wervels, hunne 

deze vast geheel 

vele 

doornuitsteeksels zijn somtijds zeer verlengd, dienende 

om eenen kam te ondersteunen; bij de 

krokodillen worden de onderste doornuitsteeksels der 

staartwervels, gelijk dit bij de waldieren plaats heeft, 

door losse V_ vormige beenderen vervangen, en ook 

alsdan 

de halswervels dezer dieren bieden opmerkelijke 

wijzigingen aan. Er zijn bij de Saurers steeds ribben 

aanwezig, en bij de draken zijn de valsche ribben zeer 

verlengd, regt in plaats van gekromd, en naar de 

zijden gerigt, ten einde het valscherm dezer dieren te 

ondersteunen. Het borstbeen is bij de soorten met 

pooten somtijds zeer zamengesteld. De longen vormen 

ia den regel twee lappen, die somtijds in een grooter 

of kleiner getal aanhangsels uitloopen. De inrigting 

der werktuigen van den bloedsomloop stemt, in den 

regel, met die der schildpadden overeen, en slechts 

heeft hieromtrent eene 

opmerkelijke wijziging. De penis is bij de Saurers, 

bij de krokodillen men 

met uitzondering der krokodillen, dubbel. De eijeren 

zijn met eene kalk- of lederachtige schaal omgeven. 

en worden somtijds in het moederlijf uitgebroed. 

Sommige Saurers blijven klein, dat is te zeggen, 

zij bereiken: hoogstens de lengte van een vinger; 

terwijl de krokodillen somtijds eene lengte van 

achttien tot twintig voet bereiken, en derhalve, met 

de Boa's tot de grootste van alle bekende Saurers 

Slechts weinige Saurers behooren. voeden zich, 

zooals b.v. de Legoeanen, met plantenstoffen; de 

meesten leven daarentegen van dierlijk voedsel, 

en wel van insekten, wormen of andere kleine 

ongewervelde dieren ; maar sommige Waranen vallen 

ook allerlei gewervelde dieren, tot de grootte eener 

kip aan, en sommige soorten van krokodillen worden 

voor den mensch gevaarlijk. 

De meeste Saurers leven op den grond, sommigen 

zelfs in aardholen; terwijl anderen op boomen en 

wederom anderen bij of in het water huisvesten. 

Sommige soorten van krokodillen houden zich bij 

voorkeur aan de monden der groote rivieren op, 

worden echter slechts toevallig in de hooge zee 

aangetroffen, welke eigenlijk aan geene soort van 
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Saurer tot verblijf strekt. De verspreidingskring 

der Saurers op den aardbol strekt zich even ver uit 

De 

soorten die op boomen leven, zijn intusschen meer 

als die der kruipende dieren in het algemeen. 

in het bijzonder aan de heete luchtstreken eigen. 

Sommige vormen zijn tot bijzondere werelddeelen 

of zekere groote streken beperkt: zoo b.v. de 

Anolis tot Amerika; de Kameleons tot Afrika met 

Madagascar, zuidelijk Europa, Hindostan en Bengalen; 

de Draken tot Oost-Indië en den Indischen Archipel; 

andere vormen ontbreken in sommige werelddeelen, 

b.v. de Hagedis-Saurers in Australië, de Boom-Agama's 

in Afrika. Een hoogst zonderling verschijnsel bieden 

de _Hagedis- Agama-Saurers doordien 

beide halfronden 

standvastige afwijkingen aanbieden, zonder dat deze T 

en aan , 

hunne tanden, in de der aarde, 

verscheidenheden eenen merkbaren invloed uitoefenen 

op hun maaksel in het algemeen en hunne levenswijze, 

De Saurers kunnen onder de volgende hoofdfamiliën 

gebragt worden, te weten: de Krokodillen, de Gekko’s, 

de Agama-Saurers, de Waranen, de Hagedis-Saurers, 

KROS ODIE EEN? 

CARNOFCHOPD RIELE A 

De krokodillen herinneren, door hunne uiterlijke 

gedaante, de hagedissen; maar zij wijken in hun 

maaksel in allerlei opzigten af‚ en verwijderen zich 

zeer kennelijk en ten eenenmale van alle overige 

trans levende kruipende dieren door de wijze der 

Het is 

deze verschillende redenen, dat de 

vasthechting van de tanden in de kaken, 

dan ook om 

anatomische natuuronderzoekers hen geheel van de 

eigenlijke Saurers afscheiden en tot eene eigene 

orde verheffen. 

De krokodillen overtreffen in grootte verreweg 

de overige Saurers; zij zijn veel krachtiger van 

maaksel, hunne tanden zijn veel grooter en steviger, 

en zij vertegenwoordigen, onder de Saurers, bij uitstek 

de roofdieren. Hierdoor, en door de omstandigheid, 

dat zij bij voorkeur tot het verblijf in het water 

bestemd zijn, worden natuurlijk de vorm en de 

bewerktuiging hunner ligchaamsdeelen bepaald. 

Alle ligchaamsdeelen dezer dieren zijn van een 

buitengewoon stevig maaksel, en slechts de pooten 

zijn, in dit opzigt, minder bedeeld. De romp der 

krokodillen is eenigzins plat gedrukt. Van achteren 

gaat die geleidelijk in den, aan 

dikken staart over, die, naarmate hij in dikte 

afneemt, sterk zijdelings zamengedrukt wordt; hij 

zijnen grond, 

evenaart in lengte den romp en is van boven, op 

de eerste helft zijner lengte, van eene dubbele, 

vervolgens van eene enkele, uit groote harde schilden 

zamengestelde kam voorzien. Van voren loopt de 

romp in den dikken rolvormigen hals uit, waarop 

de groote, stevige, min of meer afgeplatte kop volgt. 

Deze vormt aan zijn achtergedeelte eene vierkante 

vlakte, de kruinplaat genoemd, op welke de dan 

eens korte en breede, dan eens lange en smalle 

De achterpnoten zijn steviger dan de 

voorpooten, en beide van naar evenredigheid kleine 

snuit volgt. 

de _ Gordel-hagedissen, de _Ring-hagedissen, de 

Skink-Saurers en de Slang-hagedissen. 

teenen voorzien, van welke bovendien slechts de 

| drie binnenste van elken poot met nagels gewapend 

zijn; deze teenen, aan de voorpooten vijf, aan de 

achterpooten vier in getal, zijn door min of meer 

De huid 

der krokodillen is op den kop zeer dun, en bekleedt 

ontwikkelde zwemvliezen zamengehecht. 

onmiddellijk de daaronder liggende beenderen; op de 

overige ligchaamsdeelen daarentegen is zij dik en met 

‚schubben of schilden bedekt, die op den nek en 

kielen rug, op verscheidene rijen geplaatst, van 

| voorzien en door huidbeenderen ondersteund, hier 

‚ eene soort van pantser vormen. De neusgaten, die 

| de gedaante eener halve maan hebben, komen geheel 

| boven op het afgeronde einde van den snuit uit, 

| en worden bij het duiken door kleppen gesloten. 

‚ De oogen zijn van middelmatige grootte, van eene 

| loodregte pupil voorzien en‚ aan weèêrszijde, dist 

| voor de kruinplaat geplaatst, aan welker zijden 

| zich de ooropeningen bevinden, die, even als de 

neusgaten, door eene klep kunnen gesloten worden, 

| De die tot 

| zijn, hebben eene kegelvormige gedaante, gelijk die 

stevige tanden, de kaken beperkt 

| der dolfijnen; zij zijn van onderen trechtervormig 

| uitgehold en, gelijk die der zoogdieren, in wezenlijke 

tandholten bevestigd. De tong der krokodillen is 

vleezig, en met hare geheele ondervlakte vastgehecht. 

De halswervels 

bijzondere beenderen, die in elkander grijpen, en 

dwarse uitsteeksels der vormen 

hierdoor den hais versterken, maar tevens zijne 

beweegbaarheid zeer beperken. De ribben en het 

borstbeen zijn buitengewoon ontwikkeld, en breiden 

zich over het grootste gedeelte der ondervlakte van 

den uit. romp De borst- en buikholte zijn door 

Leen middenrif van elkàar gescheiden, De hartkamers 

zijn, even als bij de zoogdieren en vogels, volkomen 

‚ van elkaäâr gescheiden; maar er heeft nogtans eene 
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vermenging der beide bloedsoorten, maar slechts 

in het achtergedeelte van het ligchaam, plaats, doordien 

er in de regter hartkamer, waaruit de longslagader 

voortkomt, tevens een der voor het achtergedeelte van 

het ligchaam bestemde slagader-stammen ontspringt. 

De krokodillen houden zich aan stille oevers van 

meren en rivieren op. Zij bewonen slechts heete 

luchtstreken, en worden noch in Europa, noch in 

Australië, met uitzondering echter van de noordelijke 

kusten, aangetroffen. De eigenlijke krokodillen slaan 

hun verblijf dikwijls aan de monden der rivieren 

en aan het daaraan palende zeestrand op, en 

worden derhalve somtijds tot op groote afstanden 

in zee weggevoerd. duiken 

uitstekend, en overmeesteren hunnen buit, hetzij 

door onder de oppervlakte van het water daarop 

toe te zwemmen, hetzij door in het riet of aan 

en er op toe te 

Zij zwemmen en 

den oever daarop te loeren, 

schieten. Na dien onverwachts overvallen te hebben, 

verdwijnen zij oogenblikkelijk met hun vangst in 

het water, Zij voeden zich met visschen, kruipende 

dieren, zoogdieren, en zelfs vogels; ja de groote 

soorten worden ook den mensch gevaarlijk. De 

krokodillen zijn nachtdieren, die van het avond- tot 

het morgenuur op roof uitgaan. Over dag ontwaart 

men hen niet zelden aan de oevers liggende, den 

kop naar het water gekeerd, en somtijds zelfs met 

wijd geopenden mond, in slaap gedompeld of zich 

in de zon koesterend. Op het land zijn zij in het 

algemeen vreesachtig of schuw, en zij ontvlugten 

gewoonlijk bij nadering van den mensch. In het 

algemeen is hunne plaatsbeweging op het land 

moeijelijk en niet snel. Bij het loopen schieten zij 

regt vooruit, en kunnen zij ook niet plotseling 

De levenswijze der krokodillen biedt 

overigens, volgens de soorten, allerlei afwijkingen 

omkeeren. 

aan, over welke wij later in het bijzonder zullen 

handelen. Het getal der goed bekende soorten van 

krokodillen bedraagt twaalf, behalve eenige bijsoorten. 

De krokodillen vormen drie natuurlijke geslachten. 

te weten, die der Kaaiman’s (Alligator), der eigenlijke 

Krokodillen en der Gavialen. 

DE KAATMAN'S. 

AT EDGA TOR: 

De Kaaiman’s zijn meer in het bijzonder aan 

Amerika eigen, en in het algemeen daaraan kennelijk, 

dat bij gesloten mondopening alle tanden der 

onderkaak binnen den rand der breedere bovenkaak 

vallen. Imtusschen heeft men ook eene soort buiten 

Wereld, te het, Amerika 

tegenoverliggend West-Afrika, en juist deze wijkt 

van de overige kaaiman’s af, doordien de vierde 

tand aan weêrszijde van hare onderkaak buiten den 

de Nieuwe weten in 

| rand der bovenkaak valt. Overigens zijn de kaaiman’s 

kennelijk aan hennen meer ineengedrongen vorm, 

hunnen naar evenredigheid grooteren en hoogeren 

kop, hunnen snuit, die steeds breed en nooit smal 

of opmerkelijk verlengd is, hunne volmaakt zijdelings 

hggende oogen, wier bovenste oogleden gedeeltelijk 

of geheel verbeend zijn, en de kleine zwemvliezen 

tusschen hunne teenen. Buitendien bereiken zij niet 

de opmerkelijke grootte der eigenlijke Krokodillen 

en Gavialen; zij houden zich, gelijk de Gavialen, 

aan de wateren der binnenlanden op, en leggen 

hunne eijeren in een hoop zamengekrabde bladeren 

of kruiden, en schijnen den mensch niet of zelden 

gevaarlijk te worden. Wij willen nog doen opmerken, 

dat het woord »Alligator”” eene verbastering is van 

het Portugesche woord vel lagarto,” hetgeen hagedis 

beteekent, terwijl men meent, dat de krokodil bij 

sommige negerstammen »kaaiman” heet. 

In Noord-Amerika treft men slechts eene soort 

van kaaiman aan, die de kaaiman met den snoekenkop, 

Alligator lucius of »Mississipensis” genoemd wordt. 

Haar snuit is breed en sterk afgerond, en zij heeft, 

op het voorhoofd, aan den grond van den snuit, 

meestal een knobbeltje of eene overlangsche beenen 

lijst. Deze soort bewoont de rivieren, meren en 

moerassen van het heete en warme Noord-Amerika. 

Men wil dat zij eene lengte van twaalf voet bereikt. 

Het spreekt van zelf, dat dit dier, bij den schielijken 

vooruitgang der landontginning, aldaar van dag tot 

wordt. In onbewoonde streken 

treft men het daarentegen gezellig en menigvuldig 

dag zeldzamer 

aan. Zijn voedsel bestaat voornamelijk in visschen, 

schildpadden, watervogels en allerlei zoogdieren. 

De Zuid-Amerikaansche soorten, met half verbeende 

hebben alle 

meer halve-maanvormige beenen lijst, die op het 

bovenste oogleden, eene min of 

voorkroofd tusschen de beide voorranden der oogholten 

geplaatst is. Eene dezer, dl/igator niger, bereikt eene 

lengte van twaalf voet. — De gewone soort van 

Zuid-Amerika, Alligator sclerops, is zeer menigvuldig 

en er werden van deze soort van oudtijds dikwijls 

voorwerpen, hetzij op spiritus bewaard of ook wel 

levend, naar Europa gebragt. Zij bereikt eene lengte 

van zes voet. 

behoorende soorten van Zuid-Amerika zijn de bovenste 

oogleden geheel verbeend en het voorhoofd is glad. 

Jij eenige andere onder de kleinere 

Zoo de Alligator trigonatus. De soort van West-Afrika, 

Alligator tetraspis of »frontatus”, heeft nagenoeg 

geheel verbeende oogleden, en geene lijst op het 

voorhoofd; maar zij wijkt van hare Amerikaansche 

geslachtsgenooten af‚ doordien de vierde tand harer 

onderkaak buiten den rand der bovenkaak vait. Zij 

komt aan den Congo, de grootste rivieren der kust 

van Guinea en der nabijgelegene landen voor, werd 

echter tot nog toe slechts in kleinen getale in 

Europa aangevoerd, 
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DE EIGENLIJKE KROKODILLEN. 

CAREORCEORDRINERURESS 

Bij de soorten, die men onder den naam van 

eigenlijke krokodillen zamenvat, zijn slechts de 

voorste tanden der onderkaak, bij gesloten muil, 

volkomen onder die der bovenkaak verborgen; de 

vierde tand der onderkaak valt volkomen buiten 

den rand der bovenkaak, en wel in eene diepe, 

halvemaanvormige weèêrzijdsche insnede daarvan; 

terwijl de overige tanden min of meer tusschen 

elkaâr grijpen. Zeer opvallend is het bovendien, 

dat het voorste paar tanden der onderkaak, bij 

deze dieren, wegens zijne grootte, de bovenkaak 

veelal in dier voege doorboort, dat er hierdoor 

twee diepe gaten ontstaan. De overige kenmerken, 

waardoor zich de krokodillen van de kaaimans 

onderscheiden, hebben wij reeds bij deze opgegeven. 

Met de Gavialen kan men, zooals wij later zien 

noch de 

verwisselen. 

zullen, krokodillen, noch de kaaimans 

De eigenlijke krokodillen bereiken eene grootte 

van zestien tot achttien voet. Zij maken jagt op 

allerlei dieren, en de ouden worden zelfs voor den 

mensch gevaarlijk. Zij slaan hun verblijf, behalve 

aan rivieren en andere binnenwateren, vooral gaarne 

aan den mond der rivieren, en aan het nabijgelegene 

zeestrand op, en het gebeurt derhalve somtijds, dat 

voorwerpen door stormen of stroomingen tot op 

verre afstanden, over zee, op de kusten van andere 

landen gevoerd worden. Dit had, onder anderen 

plaats met den gewonen Indischen krokodil, waarvan 

een voorwerp tot op de, honderde uren van alle 

andere landen, midden in zee gelegene Cocoseilanden, 

kwam aanzetten, en er zijn verblijf opsloeg. De 

krokodillen leggen hunne eijeren in het zand. Men 

treft de krokodillen in Afrika, in het heete Azië, 

oostelijk tot Nieuw-Guinea, en de Noordkust van 

Australië, en in het middelgedeelte van Amerika 

aan. Zij zijn dus, als het ware, in laatstgenoemd 

werelddeel, slechts ingeschoven, even als de kaaiman’s 

in Afrika. 

De gewone krokodil, Crocodilus vulgaris, gewoonlijk 

»Nijl-krokodil” genoemd, bewoont Afrika; 

eene bijsoort van dit dier, gekenschetst door eenen 

het vasteland 

maar 

breederen _ snuit, wordt op 

Oost-Indië aangetroffen. Hij is over alle voornoemde 

streken verspreid, die door groote rivieren bespoeld 

van 

of in het algemeen waterrijk zijn. Daar de krokodil 

ook in den Nijl thuis behoort, moest dit groote 

en gevaarlijke dier bij de oude Egyptenaren eene 

groote rol spelen, men vindt in hunne grafkelders 

ingebalsemde mummies van krokodillen. Zij noemden 

dit Ampah; maar de in gevangenschap 

gehoudenen verkregen dien van »Soek,” afkomstig 

van het woord »Sëv,’ hetgeen den tijd of den 

dier 

Saturnus der oude Egyptenaren beteekende. Dat 

groote voorwerpen van den krokodil den mensch 

gevaarlijk worden, zal niemand betwisten. Intusschen 

gedragen zij zich hierin gelijk andere gevaarlijke 

roofdieren, dat is te zeggen, dat zij den mensch 

rust laten, zij ander voedsel 

overvloed kunnen hebben. De onvermoeide Engelsche 

natuuronderzoeker Blyth heeft dit, zelfs ten opzigte 

in wanneer in 

van den koningstijger, in de oostelijk aan Bengalen 

grenzende landstreken waargenomen. In de groote 

bosschen dezer streken krioelde het, om zoo te 

zeggen, van groote herten, en deze verstrekten aan 

de vele tijgers, die aldaar hun verblijf opgeslagen 

hadden, tot zulk een overvloedig voedsel, dat eene 

ontmoeting van den mensch met tijgers geen ander 

gevolg had, dan dat deze het veld, maar geheel op 

hun gemak, ruimden. Een soortgelijk geval heeft 

onze natuurkundige reiziger, de heer Pel, ten opzigte 

van den krokodil, aan de Goudkust waargenomen, 

bij het bezoek hetgeen hij aan een meertje, eenige 

uren binnen ’s lands gelegen, bragt, en in welks 

onmiddelijke nabijheid een negerdorp lag. Er heerschte 

stilte, 

meertje zag hij eenige negerkinderen spelende. Op 

overal en slechts aan den oever van het 

eens merkt onze reiziger digt bij deze kinderen een 

zeer grooten krokodil op. De krokodil stoorde zich 

echter evenmin aan zijn geroep als de spelende 

negerkinderen, en de intusschen gewaarschuwde 

bewoners van het negerdorp vertelden hem, dat de 

krokodil overvloedig voedsel vond aan het afval der 

geslagte dieren, hetgeen zij dagelijks in het water 

wierpen. Volgens hun zeggen had zich deze krokodil, 

waarschijnlijk van andere meer waterrijke plaatsen 

komende, eenige maanden tevoren, in het meertje 

gevestigd, en scheen zich aldaar zeer behagelijk 

te gevoelen. Deze verschijnselen moeten te minder 

verwondering baren, omdat elkeen op kermissen 

het tooneel heeft kunnen 

groote kooi, waarin gezamenlijk met vossen, katten, 

aanschouwen van een 

wezels en andere roofdieren, kippen, duiven, ratten, 

muizen, musschen enz. opgesloten waren, zonder dat 

al deze dieren acht op elkaär sloegen. 

In Oost-Indië heeft men eene andere groote soort, 

de Zudische Krokodil, Crocodilus biporcalus, die zeer 

kennelijk is aan twee langs de bovenzijde van den snuit 

loopende beenen lijsten. Ook bij deze soort neemt 

men eene, door haren breederen snuit opvallende 

bijsoort waar. Intusschen bieden deze beide vormen 

onderling niet de minste verscheidenheid ten opzigte 

hunner overige kenmerken of hunne levenswijze aan, 

en zijn zij niet eens bestemd, elkaär op verschillende 

streken te vertegenwoordigen, vermits zij door elkaàr 

aan een en dezelfde plaatsen aangetroffen worden. 

De Indische krokodil wordt vooral in groote menigte 

aan de groote rivieren van Borneo en Sumatra 

aangetroffen, en er komen door deze roofdieren jaarlijks 

vele menschen om het leven. Zoo rekent men b.v, 
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dat er alleen aan de Palembang-rivier op Sumatra 

jaarlijks omstreeks honderd en vijftig menschen 

door deze krokodillen verslonden worden. Volgens 

onzen natuurkundigen reiziger, den thans overleden 

Dr. Sal. Müller, verliezen, op Java en Sumatra, 

veel meer menschen het leven door krokodilleu dan 

door koningstijgers. Voornoemde reiziger heeft den 

Indischen Krokodil vooral zeer talrijk gedurende zijne 

togten op de groote rivieren van zuidelijk Borneo 

aangetroffen, en is derhalve in de gelegenheid geweest 

veelvuldige aanteekeningen over de levenswijze dezer 

dieren te maken, aan welke wij hier het volgende 

ontleenen. 

De krokodillen liggen, ten einde levende viervoetige 

dieren of vogelen te vangen, òf digt bij den 

oever onder het water verborgen, òf onbewegelijk 

daarlanes uitgestrekt, op den loer. Im de rivier 

Doeson op Borneo, zagen wij eens hoe een kleine 

Croecodilus biporcatus, van tusschen de 3 en 4 voet 

lengte, een strandlooper (Actitis hvpoleucos) ving. 

De krokodil lag, als naar gewoonte, plat en stijf op 

een vrij, eenigzins slijkerig en zonnig plekje van den 

oever. De vogel scheen volstrekt geen argwaan te 

hebben van het gevaar, dat hem nabij was, vermits 

hij geruimen tijd, nu eens digter, dan eens verder, 

langs den listigen vijand rondliep, zonder dat deze 

de minste beweging maakte, totdat eindelijk de 

strandlooper toevallig vlak voor den kop van het 

loerende roofdier kwam, hetwelk pijlsnel op den 

onnoozelen vogel toeschoot en hem tot zijne prooi 

maakte. De krokodillen bezigen dus, in het algemeen, 

hetzelfde middel tot het erlangen van voedsel als de 

katten en vele andere roofdieren. want ook zij 

overvallen hunnen buit meest onverwachts uit eene 

hinderlaag, waarbij zij met te meer list en geduld 

moeten te werk gaan, daar hun sluipen buiten het 

water, ook door de onbuigzaamheid huns ligchaams, 

met meer moeijelijkheid gepaard gaat. Desniettemin 

vangen zij dikwerf herten, wilde zwijven, honden, 

geiten, apen en meer andere dieren, wanneer deze 

den waterkant naderen om hunnen dorst te lesschen. 

Honden, die eenmaal zulk een reusachtig monster 

van mvabij hebben gezien, toonen zich er voor 

200 met vrees vervuld, dat zij zich veelal nict dan 

schoorvoetende en met groote omzigtigheid naar het 

water begeven. Aan het strand van Timor hebben 

wij zelts meer dan eens opgemerkt, dat zulk een 

hond plotseling voor zijne eigene schaduw terugdeinsde, 

en een half uur lang, sidderende en bevende, op zes 

tot acht passen afstands van het water staan bleef, 

en onder een aanhoudend schichtig sturoogen naar 

de plaats waar hem het gevreesde beeld verschenen 

was, eerst driftig blafte en daarna een luid en 

zwaarmoedig gebuil aanhief. — De zoogdieren en 

amphibiën, welke veel onder het water leven, gelijk 

de otters en de monitors, zijn gedurig aan de 

vervolgingen der krokodillen blootgesteld, terwijl deze 

tevens van hunne vroegste jeugd af‚ op alle 

soorten van water- en strandvogelen jagt maken. 

Hoe ondernemend, stout en gevaarlijk intusschen de 

krokodillen ook in het water zijn, toonen zij zich 

daarentegen er buiten ongemeen vreesachtig en 

schuw. Bij het minste geruisch, dat zij vernemen, of 

indien zij een mensch op veertig, zestig tot zelfs 

honderd en meer schreden afstands gewaar worden, 

hetzij op het land of in eene kano op het water, 

vlugten zij onverwijld naar den stroom, waar zij. 

spoedig wit het gezigt verdwijnende, zich aan 

alle verdere vervolgingen onttrekken. Zij zwemmen 

voortreffelijk, zoowel tegen den stroom op als met 

hem af; in het laatste geval laten zij zich dikwerf 

zonder merkbare beweging met de golf wegilrijven. 

Nooit ziet men hen op eene vrolijke of dartele wijze 

door het water zwemmen en er buiten vertoonen 

zij zich nog slaperiger. Blijken van onderlinge 

verstandhouding of wederzijdsche gehechtheid hebben 

wij nooit bij hen opgemerkt; elk individu schijnt 

veel meer van jongs af afgezonderd en voor zich 

te leven, en byaldien men al somwijlen eenige 

hunner digt bij elkander aantreft, dan schijnt zulks 

meer aan hun groot aantal op eene zelfde plaats 

te moeten worden toegeschreven, dan wel aan de 

zucht om in 

Wanneer dit 

gezelligheid met elkander te leven. 

roofzuchtige gedierte onder het 

water op buit loert, steekt het gemeenlijk alleen 

de neusgaten boven den waterspiegel, en in deze 

houding blijft een krokodil niet zelden uren lang op 

eene en dezelfde plek liggen; zoodra hij echter eenig 

gevaar merkt, duikt hij oogenblikkelijk naar beneden 

en komt alsdan een eind wegs verder op nieuw boven. 

Minder sul is zijne vlugt van het land naar het 

onverwachts door een 

geweerschot uit den slaap doet wakker schrikken; 

water, wanneer men hem 

met den meest mogelijken spoed stort hij zich 

alsdan op eene onstuimige wijze iu het water, wordende 

de daardoor veroorzaakte plof veelal van eenige geduchte 

slagen gevolgd, welke hij al duikende met den staart 

te weeg brengt. Zeer zelden gebeurt het dat men 

eenen eenigzins grooten krokodil zoodanig raakt dat 

hij op den oever blijft liggen. Hoe doodelijk de wond 

ook zijn moge, blijft hem toch nog zooveel levenskracht 

over, dat hij zich nog eenige malen omwentelt en 

wanneer hij dan niet toevallig aan den waterkant, 

door een diet rietbosch of door een struik wederhouden 

wordt, gaat hij telkens voor den jager verloren. 

Worden zij in het water geschoten, dan is er volstrekt 

geen kans om hen te krijgen; zij Zinken dadelijk 

naar beneden; kunnen. zoowel wegens de onzekerheid 

der plaats, waar zij sterven, als uithoofde van de 

diepte der rivieren, meren, moerassen en baaijen, 

waarin zij leven, doorgaans moeijelijk opgevischt 

worden, en hunne krengen komen gewoonlijk eerst na 

verloop van drie, vier of meer dagen op het water drij ven. 

Op het land is hun loop over het algemeen traag 
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en _moeijelijk, doeh korte afstanden kunnen zij 

met 

Zij worden echter 

somwijlen onbegrijpelijke snelheid afleggen. 

schielijk moede, daar hunne 

onevenredig kleine en zwakke pooten het zware 

ligchaam niet lang vermogen te dragen: het zakt 

weldra tot op den grond door, en schuift alsdan in 

Het is 

moerassige 

slingerende beweging daar 

bekend, 

langs voort. 

dat de krokodillen in wilde, 

streken soms kleine togten over land ondernemen, 

zoodat het wel eens gebeurt, dat men in een geheel 

afgezonderd liegend moeras of ook in eenen grooten 

vijver, plotseling een dezer dieren ontwaart, waar 

men hen vroeger nimmer gezien had. Meerendeels 

geschieden die verhuizingen des 

voedsel en door 

teweeg gebragt, 

die wt gebrek aan honger 

worden dan misschien de 

voortplantingszucht daarbij invloed uitoefent, durven 

wij niet bepalen. Aan de N. W. kust van het eiland 

Timor, op eenige uren afstands van het strand, 

wel 

binnen de bogt van Koepang, ontmoetten wij eens, 

des morgens op de jagt, te midden eener uitgestrekte 

enkele 

boschgroepen verrezen, eenen krokodil van elf voet 

moerassige crasvlakte, waar hier en daar 

lengte, die in eene kleine, slijkerige, maar genoegzaam 

geheel drooge sloot rondkroop. Zoodra hij ons 

gewaar werd, schoot hij met rukken, in eene waggelende 

beweging een eind wegs ver, vrij schielijk vooruit; 

toen wij echter tot op omtrent twaalf schreden 

afstands van hem genaderd waren, hield hij plotseling 

stil, zoodat wij met het grootste gemak bij herhaling 

onze geweren op hem konden lossen en weder laden, 

zonder dat hij de minste poging deed, om zich door 

ontvlugting of verdediging te redden. Het toeval 

wilde, dat wij zeven kogels op hem moesten afschieten, 

eer hij geheel dood was. Opmerkelijk was het, dat 

hij bij elk schot zijnen muil wijd opsperde en vervoloens 

langzaam met een eenigzins klappend geluid digtsloot. 

Van alle zintuigen schijnt het gehoor bij de krokodillen 

bet meest bevoorregt te zijn. De scherpheid van 

gehoor stelt hen in staat om zelfs op vrij verren 

afstand, onder het water, alles te vernemen wat er 

buiten in den omtrek voorvalt. Zij komen gewoonlijk 

op ieder gedruisch dadelijk af, doch altijd in de 

grootste stilte. Zijn het menschen of dieren, die den 

oever betreden, zoo naderen zij bedaard en houden 

zich zoolang onder de oppervlakte van het water 

verscholen, tot zich eene geschikte gelevenheid 

aanbiedt, om een aanval te wagen, die hun zelden 

het 

beloerde voorwerp toeschieten, dan wanneer het zich 

mislukt, daar zij meestal niet eerder op 

genoegzaam zeker onder hun bereik bevindt. bij 

den uitval, het aanbijten en wegrukken des roofs, 

zijn de bewegingen der krokodillen pijlsnel: zelfs 

zoo, dat wanneer menschen zulk eenen geweldigen 

dood ondergaan, er slechts zelden eenig noodgeschrei 

of een kreet van angst of schrik van hen vernomen 

wordt. De krokodillen trekken hunnen buit altijd 

machts. Of | 

onverwijld onder water, maar verschijnen korten 

tijd daarop, somwijlen reeds na weinige oogenblikken, 

op korter of wijder afstand, daarmede wederom aan 

de oppervlakte. Is de prooi klein, dan verslinden 

zij die dadelijk al zwemmende, waarbij zij dan 

alleen den kop boven water houden; grootere dieren 

of menschen verteren zij daarentegen gewoonlijk 

eerst tegen den avond of in den nacht, tot welk 

einde zij hunnen roof hier of daar op eene eenzame 

plaats aan den oever brengen, alwaar men alsdan 

niet zelden overblijfsels daarvan aantreft. Zij schijnen 

hunne prooi, door haar hevig heen en weder te 

slingeren en tegen den grond te slaan, gedeeltelijk 

te vermorzelen en verder in stukken te scheuren. 

Stemgeluid hebben wij nooit van eenen krokodil 

gehoord en ook nergens van de inlanders vernomen, 

dat die dieren ooit eenig geschreeuw doen hooren. De 

krokodillen zijn over het algemeen meer nacht- dan 

wel dagdieren. Zij ziju, even als de eroote katsoorten, 

het gevaarlijkst in den avond en tegen den middernacht, 

waarom dan ook de inlanders na zonnenondergang 

niet gaarne, doch indien zulks moet, steeds met alle 

behoedzaamheid zoodanige plaatsen langs de oevers 

der rivieren en meren bezoeken waar vele krokodillen 

voorkomen. Overvalt hen soms op eenen watertogt, 

dien zij met eene kleine kano ondernemen, de nacht, 

dan kiezen zij, zoodra het duister begint te worden, 

meer het middelste gedeelte van den stroom, waar 

zich de krokodillen zeldzamer ophouden, dan langs 

de stille en rustige oevers. — Des niet te min gebeurt 

het niet zelden in Indië en vooral op Borneo. dat 

er menschen van de oevers of uit de vaartuigen 

door deze dieren worden weggehaald, en zulks dikwerf 

zoo zonder eenige beweging, dat zeer nabij zijnde 

personen er naauwelijks iets van bemerken Zeer 

oude krokodillen slaan ook somwijlen met hunnen 

staart de kleine bootjes aan splinters, waarbij dan 

steeds een van de zich daarin bevindende menschen 

tot buit van het roofdier wordt. Een dusdanig treurig 
En geval had in de maand October 1858 op Borneo 

plaats. Een Maleijer, wiens vrouw em eenig zoontje 

in den tijd van veertien dagen, door eenen verbazend 

den oever der Doeson-rivier grooten krokodil op 

waren overvallen geworden, wilde eenige weken 

later, op die zelfde plaats eenen angel leggen, om 

het 

man zich uitdrukte, zijne wraak op het dier te 

koelen, ten 

dier te vangen, en, zoo als de ongelukkige 

einde daardoor de diepe droefheid, 

welke het kwaadaardige monster hem veroorzaakt 

had, eenigzins te lenigen. Teen wij dezen man 

spraken, was hij juist bezig om den angel, welke 

uit een rond stuk hout, ter lengte van een en een 

vierde voet bestond, in gereedheid te brengen. Hij 

had het kreng van eenen jongen nensaap tot lokaas 

bestemd. Tegen den avond van den volgenden dag 

begaf hij zich, in gezelschap van drie andere inlanders, 

naar de bedoelde plaats om den angel aldaar, even 



Eene 

boven het water, aan een struik op te hangen. 

Naauwelijks echter had hij die plaats bereikt en 

nog niet eens den angel vastgebonden, toen de kano 

onverwachts eenen vreeselijken slag van onderen 

ontving, zoodat zij in stukken uit elkander sprong 

en de vier inlanders in het water vielen. Van schrik 

bevangen, had ieder hunner genoeg met zich zelven 

te doen, en trachtte door zwemmen, zoo spoedig 

mogelijk, den oeverkant te bereiken en zich te 

redden. Drie hunner mogten daar dan ook gelukkig 

in slagen, alleen de wanhopende wreker werd vermist 

en was, evenals zijne vrouw en kind, het slagtoffer 

van het verslindende dier geworden. Wij zijn het 

verhaal van den afloop der treurige gebeurtenis aan 

een der drie 

ander droevig geval had, weinige maanden voor onze 

komst op Borneo, binnen de Soengej Karau plaats, 

geredde inlanders verschuldigd. Een 

naar welke rivier vrij veel handel gedreven wordt, 

maar die tevens, wegens de menigte krokodillen, 

wijd en zijd vermaard is. Een pas gehuwde Maleyer 

van het dorp Ketap, dat in het hoogere gedeelte 

op den regteroever der Soengey Karau gelegen is, 

gaf op een goeden dag, met zijne jonge vrouw, in 

een klein ijzer-houten (Kajoe oelin) praauwtje, een 

bezoek aan eenige zijner nabestaanden in de Doeson 

rivier. Toen hij tegen het vallen van den avond 

met zijne vrouw huiswaarts keerde, werd hij, even 

binnen de monding van eerstgemelde rivier, onder 

het roeijen, door eenen buitengewoon grooten krokodil 

van achteren uit het praauwtje getrokken en 

medegesleurd, en dit geschiedde zoo stil en snel, 

dat de vrouw, die volgens gebruik aan den voorkant 

van het vaartuig zat, op den ruk, dien het praauwtje 

onderging, omziende, van haren zinkenden man niets 

meer gewaar werd dan eenen arm. Deze Maleyer 

was de neef van het inlandsch hoofd Bakal Bodien, 

uit die streek. De oude Bodien, over deze noodlottige 

gebeurtenis ten hoogste bedroefd, 

eenige zoogenaamde 
gaf dadelijk 

aan bevel, om 

angels in de Karau uit te leggen, ten einde het 

Pangerans 

roofdier en, ware het mogelijk, ook nog andere van 

Aan 

omstandigheid hebben wij vele krokodillenschedels 

deze soort te vangen en te dooden. deze 

te danken, inzonderheid van eene nieuwe soort van 

gaviaal, daar wij juist op dien tijd de rivier Karau 

bezochten, toen onderscheidene Pangerans, met 

den gemelden Bakal Bodien aan het hoofd, zich reeds 

sedert eenige maanden met de vangst der krokodillen 

aldaar bezig hielden. Zij hadden bereids zeven gavialen, 

één gewonen krokodil en twee voorwerpen van het 

breedkoppig ras gevangen, hetwelk de Maleyers 

op dit eiland Boeja Kadok of vorschkrokodil noemen. 

Onder deze laatsten bevond zich het voorwerp dat 

den bovengenoemden inlander verslonden had. Naar 

de verzekering van Bakal Bodien, was het omstreeks 

drie vademen lang; zijn buitengewoon groote schedel, 

dien wij tusschen meer andere krokodillenkoppen, 

op een houten stellaadje, dat aan den oever der 

rivier geplaatst was, met wijd van een gesperde 

kaken ten toon gesteld vonden, hebben wij herwaarts 

medegebragt. Bij het openen der maag van dit 

dier vond men, behalve de broek en een stuk van 

het baadje, bijna al de beenderen van den verslonden 

man, met uitzondering van het hoofd, dat men reeds 

vroeger in het bosch, niet ver van de plek, waar 

het dier den inlander schijnt verscheurd te hebben, 

gevonden had. Wij zouden nog vele soortgelijke 

treurige gebeurtenissen, die zoowel op Borneo als 

aan de kusten van Sumatra, Java, Celebes, Timor 

en in de Molukken voorvielen, kunnen aanhalen; 

wij doen dit echter niet, en om niet te uitvoerig 

te worden, en ook omdat de daarmede gepaard 

gaande voornaamste bijzonderheden zeer met elkander 

overeenkomen. Hier is het een man of eene vrouw, 

die in den schemeravond of tegen middernacht, 

terwijl zij zich baadden, onverwacht door een krokodil 

werden aangetast en weggesleept; elders heeft een 

dezer dieren een kindje aan de handen der moeder 

ontrukt, terwijl deze bezig was, het wichtje aan 

den kant van het water te wasschen. Sommige zijn 

minder ongelukkig van soortgelijke aanrandingen 

afgekomen; zij ontvingen daarbij alleen eenige zware 

kneuzingen, zoo als ons inzonderheid van eenige 

visschers van Java en Amboina is bekend geworden, 

die onder het hengelen of roeien, in deze of gene 

stille baai, plotseling door eenen krokodil bij den 

arm gevat werden, doch, na eenigen tijd worstelens, 

zich wederom van het roofdier vrij maakten, dewijl 

zij uit hunne steviger gebouwde, en vaster op het 

liggende zeekano’s niet zoo gemakkelijk 

als uit het klein 

en ligt kantelende rivierschuitje. Een merkwaardig 

water 

weggetrokken konden worden, 

geval, waarbij een inlander, door eenen krokodil 

reeds onder water gehaald zijnde, toevallig wederom 

levend vrij raakte, werd ons door een inboorling 

van Borneo medegedeeld. Vier Dajakkers begaven 

zich op zekeren achtermiddag naar het meer 

Lampoer, dat aan de linker zijde van de Soengy 

Doeson, op ongeveer 1° 40’ ZB. gelegen is, en 

waarin de rivier van Karau uitloopt, om te visschen. 

Een hunner, die zich met het uitwerpen van het 

net bezig hield, en tot dat einde als naar gewoonte, 

vóór op de punt van de kano stond, werd eensklaps 

door een grooten krokodil bij de 

beenen 

achtte den ongelukkige verloren, toen kort daarop 

het roofdier juist aan den achterkant van de 

kano wederom te voorschijn kwam, zijne prooi 

die noe leefde en luide om hulp schreeuwde, steeds 

De broeder van het 

ontzaggelijk 

gegrepen en in het water gesleept. Men 

stevig in den muil houdende. 

slagtofler, door medelijden en ontzetting aangegrepen, 

aarzelde geen oogenblik om alles te wagen en te 

beproeven wat zou kunnen strekken, om zijn broeder 

aan den muil van het monster te ontrukken en te 

pee 
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redden. Onvervaard trok hij zijnen houwer, sprong 

in het water, greep zijnen broeder bij den arm, en 

bragt den krokodil gelijktijdig zulk een eeduchten slag 

in den nek toe, dat het dier den man terstond losliet. 

welke, door zijnen redder ondersteund, zwemmende 

naar de kano terug keerde. De zware wonden die 

hij daarbij bekomen had, zijnde het eene been van 

achteren geweldig gekneusd en open gescheurd, 

terwijl het andere gedeeltelijk van onderen verbrijzeld 

was, veroorzaakten echter na twee dagen lijdens zijnen 

dood. 

op hem behaalde overwinning, niet meer gezien. — 

De krokodil was door de inlanders. na deze 

In een land gelijk Borneo waar de voortteling dezer 

reusachtige amphibiën door de omstandigheden zoo 

zeer begunstied wordt, en zij dan ook in alle waterrijke, 

vlakke streken zeer menigvuldig zijn, is de inboorline 

aan hunne vervaarlijke roofzucht zoo gewoon, dat hij 

ze als met eene zekere onverschilligheidbehandelt 

en zelfs niet zelden zich geheel onbekommerd op 

eene ligtvaardige wijze daaraan blootstelt. Deze 

vermetelheid is juist geen moed: zij ontspruit niet 

uit het besef van dapperheid en het gevoel van kracht, 

maar is veelmeer een gevolg van onbedachtzaamheid, 

uit de gewoonte aan de gevaren ontstaan, waaraan 

de half wilde bewoner van dit groote eiland van 

zijne vroegste jeugd af zooveel hoort spreken 

en aan welke hij zooveel blootstaat. Zoowel op 

Borneo als in andere streken van den Archipel 

gebruiken de inlanders evenwel de voorzorg, om 

zich digt bij hunne woningen ten minste een veilig 

Dit bestaat 

of uit een klein van bamboes of ander ligt hout en 

badplaatsje in de rivier aan te leggen. 

bladeren vervaardigd huisje, hetwelk op een vrij 

drijvend vlot rust, waaronder zich een afgesloten 

vierkante bak bevindt; of zij slaan tot dat einde, 

vlak bij den oever, eenige staken in den grond, die 

met naauwe tusschenruimten, van drie tot vier voeten, 

boven het water uitsteken en in eenen halven cirkel, 

op vijf voeten binnen de rivier zamenloopen. — Wat 

de meening van Marsden betreft, ten opziste van 

zekeren tooverachtigen invloed, welken de krokodillen 

op de in hunne nabijheid zich bevindende dieren 

zouden kunnen uitoefenen: een invloed, waardoor deze 

zoodanig verbijsterd en bedwelmd zouden worden, 

dat zij angstig rondkruipende, den met strakke blikken 

hen aanstarenden vijand al digter en digter naderbij 

komen en eindelijk, van schrik en benaauwheid verstijfd 

in diens magt zouden geraken, hiervoor hebben 

wij uit eigene ondervinding en waarneming evenmin 

eenig bewijs kunnen erlangen, als wij dienaangaande 

ergens in Indië iets stelligs van de inlanders zijn 

te weten gekomen. Bijna even vruchteloos, althans 

wat het wezenlijke der zaak betreft, zijne onze 

navorschingen uitgevallen omtrent de zoogenaamde 

heiligheid, waarin deze dieren zouden gehouden 

worden. Alles, wat wij nopens dit onderwerp van 

zonderlinge bijgeloovigheid te weten zijn kunnen 

| 
| 
| 

komen, bepaalt zich tot eenige dwaze sprockjes en 

verwarde overleveringen, die bijna te ongerijmd zijn 

om vermelding te verdienen. Op Java en Surnatra 

namelijk gelooven de inlanders, dat er krokodillen zijn, 

waarin eene menschelijke ziel huisvest zoodat die dieren, 

als het ware, niets anders dan gemetamorphoseerde 

menschen zouden wezen, die zich gedurende hun 

leven aan veelvuldige misdaden hebben schuldig 

gemaakt. Door bet doen van valsche eeden en de 

zelfverwensching, dat zij eenmaal een krokodil mogten 

worden, bijaldien zij niet volgens hun geweten de 

zuivere waarheid spraken, waren zij thans na hunnen 

dood in dien akeligen en deerniswaardigen toestand 

van zielsverhuizing overgegaan, en moesten zij nu, 

in de gedaante van zulk een afzigtelijk gedrogt, 

honderd en zelfs meer jaren lang, al naarmate zij 

zulks zelve bezworen hadden, op de aarde verkeeren. 

Soortgelijke verwenschte en dubbelzinnige wezens 

zouden echter zelden of ooit aan hunnen gewezen 

medemensch eenig nadeel toebrengen, hoezeer zij 

zich meerendeels in de nabijheid van bewoonde 

plaatsen ophielden, en in hooge mate de kunst 

verstonden, dezelve ongemerkt, zoo niet geheel 

onzigtbaar te kunnen naderen. Deze hoedanigheid 

stelde hen in staat om zich vaak op korte afstanden, 

tot schrik en afgrijzen, aan de dorpelingen te kunnen 

vertoonen. Dezelfde ongerijmde denkbeelden koesteren 

de Sundanezen op Java insgelijks van sommige groote 

tijgers. Even grillig en onnatuurlijk als het zamenstel 

van dit verhaal, zijn de begrippen, welke de Timorezen 

van de krokodillen bezitten, begrippen, die, zoo men 

de volksoverleveringen gelooven mag, in vroegere 

eeuwen van een zeer barbaarsch gebruik vergezeld 

De W. 

hoofdtrekken daarvan in zijne beschrijving van het 

gingen. heer van Hogendorp heeft de 

eiland Timor medegedeeld, maar daarbij de fout 

begaan, van ze op eene wijze voor te dragen, alsof 

zij werkelijk aldaar nog in gebruik waren, hetgeen 

intusschen, volgens de verzekering van zeer oude 

inboorlingen, die wij omtrent deze aangelegenheid 

ondervraagd hebben, reeds toen, sedert ongeveer 

GO jaren, geenszins het geval meer was, terwijl men 

thans nog slechts als van eene, in vroegere tijden 

in zwang geweest zijnde instelling, daarvan hoort 

gewagen. Peron heeft, zonder de verhandeling van 

den heer van Hogendorp te kennen, insgelijks, in zijne 

reisbeschrijving > van dit ongerijmde en afschuwelijke 

gebruik melding gemaakt, doeh op eene eenigzins 

andere en naar hiet schijnt minder met de ware 

toedraagt der zaak overeenstemmende wijze; terwijl 

hij echter, ten opzigte der uitoetening dier instelling 

zelve beter onderrigt was, dan zijn voorganger. 

Zie hier wat wij van de zaak zijn te weten gekomen, 

Volgens het onde volksverhaal zouden de vroegere 

koningen van Koepang de meening hebben gevoed, 

dat zij afstammelingen waren van de krokodillen, 

om welke reden zij aan deze dieren, op bepaalde 
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tijden en bij zekere plegtige gelegenheden offeranden 

aanboden, die naar gelang van het feest nu eens 

enkel in een varken met roode borstels, maar ook 

somwijlen wel in een levend mensch bestonden. 

Deze laatste wreede handeling zoude telkens plaats 

hebben gehad, wanneer een nieuwe vorst den troon 

beklom. Alsdan zoude zich de nieuwe koning met 

zijne rijksgrooten, onder het gejuich van eene tallooze 

menigte volks, maar eene bepaalde plaats van het 

strand hebben begeven, waar de krokodillen dikwerf | 

voedsel ontvingen en dientengevolge gewoon waren, 

op het geroep waarmede het hun werd aangebragt, 

te voorschijn te komen. Op die plaats werd alsdan 

eene jonge maagd aan landen en voeten gebonden, 

doch tevens zeer fraai met bloemen versierd en 

met welriekende kruiden en olie gezalfd, digt aan 

den kant van de zee, binnen eene rotsholte, op een 

daartoe gewijden steen nedergezet, tot offer voor 

een krokodil. Deze werd vervolgens door een ouden 

Orang Meeuw of zoogenaamden krijgsheld aangeroepen, 

waarna het ondier zieh dan ook weldra vertoonde, 

op het ongelukkige meisje toesnelde, haar uit de 

spelonk weghaalde en met haar in den afgrond 

zonk. — Bij dag ontwaart men de krokodillen, gelijk 

wij reeds boven aangemerkt hebben, dikwijls slapende 

aan den kant van het water, waar zij alsdan gelijk 

een boomstronk uitgestrekt liggen, en den muil soms 

wijd geopend houden. Zij kiezen daartoe bijzonder 

effene plekken uit, die, of tusschen hoog riet en gras, 

door een grooten afhangenden boomtak belommerd 

zijn. of ook wel, geheel open en vrij, aan de stralen 

der zon zijn bloot gegeven, en waar deze dieren 

veelal dagelijks rusten. Van deze rustplaatsen wordt 

In eenige streken van Borneo gebruik gemaakt, om 

de krokodillen op eene eigenaardige wijze te vangen. 

Zulks werd ons onder anderen, van de Dajakkers uit 

het hoogere gedeelte der Sampiet-rivier medegedeeld, 

welke niet alleen het vleesch der krokodillen gaarne 

eten, maar inzonderheid het vet dezer dieren zeer in 

waarde houden, dienende het hun zoowel tot bereiding 

der spijzen, als tot geneesmiddel voor uitwendig 

gebruik, daar zij zich na zware vermoeijenissen of bij 

rheumatische pijnen het ligchaam daarmede wrijven. 

Overigens is het krokodillenvleesch wit van kleur 

en gelijkt over het algemeen veel naar dat der 

zeeschildpadden. — Om de krokodillen te vangen, 

leggen de inlanders op plaatsen, welke deze amphibiën 

dikwijls plegen te bezoeken, eenige planken neder, 

die van boven met een zeer sterk klevende boomhars 

besmeerd zijn. Wanneer zich nu een krokodil op 

eene zoodanige plank nederlegt en daar eenigen tijd 

op gerust heeft, raakt de plank door middel van de 

harst zoo stevig aan het lijf van het dier vast, dat 

zij alleen met moeite en kracht daarvan weder kan 

afgetrokken worden. Zoodra de inlanders zien, dat 

een krokodil in dezen toestand verkeert, gaan zij 

met pieken en zware houwers gewapend en met 

eenige lange rottingen, door hen als bindtouw gebezigd 

wordende, voorzien, zoo te water als te land daarop 

af. Het beangstigde dier geeft zich alle moeite om 

bij het naderende gevaar naar onderen te duiken, 

maar de aan hem vastgekleefde plank maakt zulks 

onmogelijk, en aldus wordt het, op de oppervlakte 

van het water ronddrijvende, onder een woest gespartel 

en geworstel afgemaakt. Deze wijze van de krokodillen 

te vangen, laat zich voornamelijk op die plaatsen 

met goed gevolg aanwenden, waar zij geen gebrek 

aan voedsel hebben, en daarom niet ligt op de 

uitgestelde lokazen afgaan. Waar echter 

voedsel is, worden zij meerendeels met lokaas gevangen, 

vermits deze wijze minder oplettendheid vereischt, 

minder 

en tevens met minder omslag en gevaar bij het 

dooden der dieren gepaard gaat. De angels, welke 

de inlanders van den oosterschen Archipel tot het 

vangen van krokodillen gebruiken, bestaan uit ijzer 

of uit hout, doch in het algemeen meest uit het 

laatste. Zij bezigen daartoe een hard en sterk, rond 

stuk hout van ongeveer anderhalven duim dikte en 

Het is aan 

beide einden spits uitloopend en in het midden een 

weinig ingekorven, om de daaraan te bevestigen 

sleeplijn steviger te kunnen vasthechten. Deze lijn 

één voet, drie tot vier duim lenete. 

bestaat gewoonlijk uit stuksgewijze aan elkander 

geknoopten rotting, met uitzondering van het onderste 

gedeelte; zoo ver namelijk als het met den scherp 

getanden bek van het te vangen dier in aanraking 

kan komen, wordt daarvoor, om meerderen tegenstand 

te kunnen bieden, veelal wel toebereid boombasttouw 

gebruikt. De geheele lijn heeft naar gelang der 

diepte van het water, waar de angel gesteld zal 

worden, soms van zes tot vijftien of zelfs nog meer 

vademen lengte. Bij het leggen van den angel wordt 

het bovenste eind van de lijn niet vast gebonden, 

maar geheel los op de aarde, of zamengerold op 

eenen struik nedergelegd. Van onderen in het midden 

van het angelhout, waar de lijn is vast gemaakt, 

wordt een klein eind dier hijn, als ook het scherppuntige 

hout, zorgvuldig met versch vleesch omwikkeld, zoodat 

er niets van den angel zigtbaar blijft, en het geheel 

eene vleeschrol schijnt van drie tot vier duim dikte 

en ruim anderhalven voet lengte. Van buiten wordt 

deze klomp stevig met gespleten rotting tezamen 

gebonden, opdat het vleesch niet zoo ligt door een’ 

krokodil of een waraan van den angel afgetrokken 

zoude worden, hetwelk, in weêrwil van alle voorzorgen, 

evenwel somtijds gebeurt. Tot lokspijs worden 

gemeenlijk eene doode kip of eend, de ingewanden 

van een buffel, of ook wel een stuk honden- of 

apenvleesch gebezigd. Op Borneo gebruiken de 

inlanders daartoe meerendeels het vleesch van 

waranen (auranus) of van neus-apen (Semropitheeus 

nasieus), bewerende zij dat dit lokaas bij voorkeur 

door de krokodillen wordt aangetast, terwijl het 

vleesch van de gewone en van meer andere aapsoorten 

woonden nnen 
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in lange na niet zoo aantrekkelijk is voor deze 

amphibiën. Wanneer nu de angel geheel gereed is, 

wordt hij naar eene stille bogt of andere afgelegene 

plaats van de rivier of het meer gebragt, waar 

krokodillen te vangen zijn, en aldaar aan een struik 

of lagen boomtak, die zich eenigzins over het water 

henen neigt, opgehangen, en wel zoo, dat zich het 

lokaas ten naastebij één of anderhalven voet boven 

de oppervlakte van het water bevindt. Dit overbrengen 

en ophangen van den angel, hetwelk gewoonlijk 

tegen den avond geschiedt, dewijl de krokodillen, 

even als de tijgers, schier nooit over dag een 

lokaas aanroeren, gaat steeds met min of meer 

geheimzinnige verrigtingen gepaard. Op Java geschiedt 

zulks meestendeels door een zoogenaamden Malim; 

op Borneo door een Pangereran, of hoe soortgelijke, 

met deze vangst werkelijk of schijnbaar goed 

vertrouwde menschen, in de verschillende tonevallen 

der dat groote eiland, en in 

onderscheidene streken van den Archipel, al verder 

bewoners van 

genoemd mogen worden. Ten einde een zoo gevaarlijk 

roofdier niet zonder reden en noodzakelijk te vervolgen, 

en hem daardoor te vergrammen, leggen de inlanders 

gemeenlijk niet eerder hunne angels uit, voordat 

een mensch of een huisdier, hetzij een paard, een 

jonge buffel, een hond, eene geit, ja al ware het 

slechts eene eend of kip, door een krokodil is 

weggehaald geworden, en hij zich door het begaan 

van zulk een daad (dosa, zonde, gelijk de Maleijers 

het noemen) aan eene billijke bestraffing hebbe 

schuldig gemaakt. Volgens de meening dezer onnoozele 

menschen is een dusdanig dier zelf van de boosheid 

zijner handeling overtuigd, ja, het gevoelt zelfs 

berouw daarvan en is bereid om voor die schuld 

(salah) te boeten. Ofschoon deze bijgeloovige 

denkbeelden, die in Indië vrij algemeen zijn, ook op 

Borneo bestaan, zijn toch de inboorlingen van dit 

eiland, ten opzigte van het vervolgen en dooden 

der krokodillen, die nog zulk een onheil niet gesticht 

hebben, over het geheel veel minder naauwgezet en 

angstvallig, dan ons zulks in andere streken van 

den Archipel, bij onderscheidene volkstammen, is 

voorgekomen. Sommige Dajakkers verrigten die vangst, 

gelijk wij hier boven aantoonden, met bepaald oogmerk 

er nut en voordeel uit te trekken, anderen 

vervolgen nu en dan, gedurende eenigen tijd, deze 

amphibiën, om aan hunne wraak voldoening te 

geven, wanneer een lid van eene aanzienlijke of 

om 

talrijke familie of wel een geliefd huisdier eene 

prooi van hunne vraatzucht geworden is. Hierover 

vertoornd, nemen zich de inlanders voor, in de 

geheele omstreek zoo veel dieren te verdelgen als 

zij zullen vermogen. Zij snijden alsdan de gevangene 

krokodillen den kop af en stellen dien, met 

opgesperde kaken, op een tot dat einde aan den 

oever opgerigt houten stellaadje ten toon, met het 

doel, gelijk zij zeggen, om tot schrikbeeld en ter 

inboezeming van vrees te dienen aan alle hunne 

in zoodanige streek zich ophoudende makkers. Wij 

hebben op onderscheidene plaatsen in de binnenlanden 

van Borneo schedeltentoonstellingen 

aangetroffen, die nu eens uit drie of vier, maar 

somwijlen ook uit zeven of acht krokodillenkoppen 

De meeste schedels zagen wij bij den 

soortgelijke 

bestonden. 

Dano Lampoer en in de Soengej Karau; en hun 

getal zal zich waarschijnlijk na ons vertrek op nieuw 

aanmerkelijk hebben vermeerderd, bijaldien namelijk 

de gemelde Bakal Bodien aan zijn plegtig verklaard 

voornemen gevolg heeft gegeven, van niet te zullen 

rusten, voor dat de laatste krokodil uit de rivier van 

Karau zoude verdwenen zijn: daar deze kwaadaardige 

dieren, naar hij zeide, reeds al te veel menschen 

verslonden hadden en wel verdienden 

Van 

eenige, zich destijds aldaar ophoudende Pangererans 

in die streken 

deswege eens geducht gestraft te worden. 

ontvingen wij de volgende narigten aangaande de 

geheimzinnige middelen, welke zij voor en bij het 

ondernemen van de krokodillenvangst in het werk 

stellen, ten einde zich van den goeden afloop en 

het welslagen der onderneming te verzekeren. Volgens 

hen, mag een Pangereran, wanneer hij angels wil 

uitleggen, gedurende zeven dagen, noch rijst, noch 

eenige andere spijzen kaauwen of vermalen: maar 

hij moet alles, wat hij van voedsel in den mond 

neemt, dadelijk verzwelgen, opdat ook de krokodil 

niet eerst lang op het lokaas bijte, en daardoor 

welligt, of enkel het vleesch nuttige, of het daarin 

verborgen ‚gevaarlijke hout gewaar worde, maar den 

geheelen opgehangen vleeschklomp, met angel en al, 

Bij 
het wegbrengen van den angel neemt de Pangereran 

in eenen beet terstond en gretig verzwelge. 

een kolenvuurtje benevens eenig benzoë en een’ 

halven kokosdop vol ruwe rijst met zich in de kano; 

zoodra hij op de plaats, waar de angel gelegd zat 

worden, aangekomen is, werpt hij een stukje 

benzoë op het vuur, prevelt vervolgens, onder het 

opstijgen van den wierook en het uitstrooijen van 

eenige rijstkorrels verschillende bezweringen en 

toovergebeden, en besluit eindelijk, met het dier 

herhaaldelijk met luider stem aan te roepen, het 

daar ter plaatse te ontbieden en tot het verslinden 

van het lokaas aan te moedigen. — Indien echter 

iemand, die den angel wil leggen, niet genoegzaam 

met de daarbij vereischt wordende geheime 

kunstverrigtingen bekend is, loopt hij veel gevaar 

van onder het schreeuwen, door een krokodil te 

worden aangevallen en verslonden, gelijk zulks onder 

anderen met den Maleijer, wiens vrouw en kind 

reeds vroeger waren geroofd geworden, het geval 

was en die, ofschoon geen Pangereran zijnde, nogtans 

een angel had willen uitleggen, welk waagstuk hem 

het leven kostte. De ijzeren angels, die even als 

de houten Pantjing worden genaamd, welk Maleisch 

woord eigenlijk vischhoek beteekent, bestaan in 
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eenen ijzeren staaf van ruim een vinger dikte, en 

nagenoeg anderhalven voet lengte, aan welke zich 

in het midden een oogje bevindt tot het vastmaken 

der sleeplijn. Deze staaf is voorts aan den eenen 

kant geheel regt, en aan den anderen, bij wijze van 

eenen vischhoek, kromgebogen. Aan iedere punt 

bevindt zich buitendien een kleine weerhaak. Aan 

deze ijzeren angels worden, uithoofile van hunne 

geringere dikte, ook somtijds levende dieren tot 

lokaas vastgehecht, als b.v. eene eend of kip, een 

hond, aap en diergelijken. Daar het uiteinde van 

de lijn eens angels nooit vastgebonden wordt, moet 

de krokodil, die een lokaas ingezwolgen heeft, steeds 

worden opgezocht, hetgeen meestal intusschen niet 

zeer moeielijk valt, omdat de krokodillen zich 

gewoonlijk gedurende eenigen tijd binnen een zeker 

bestek van het water blijven ophouden. De rotting 

drijft alujd boven, en is, wegens zijne witte kleur, 

gemakkelijk te ontdekken. Zit de krokodil eenmaal 

aan de lijn vast, dan wordt zij eenige malen met 

rukken sterk aangehaald, ten einde daardoor het 

angelhout in het ligchaam van het dier eene dwarse 

rigting te doen erlangen. Somtijds sleept de krokodil, 

wanneer hij zeer groot is, het kleine schuitje, waarin 

zich de menschen bevinden, met de lijn, pijlsnel een 

het Weldra echter 

wordt hij vermoeid en laat zich alsdan lijdzaam 

aan wal trekken, waar hem terstond een strop van 

eind ver door water heen. 

rotting, kokostouw of van andere palmvezelen, om 

den muil wordt geworpen en ook de pooten worden 

de vastzebonden. Indien de 

nabijheid van een dorp plaats vindt, dan wordt het 

vangst toevallig in 

aldus onschadelijk en weerloos gemaakte dier gemeenlijk 

nog een tijd lang, door eene talrijke menigte volks, 

zoo jong als oud, op alle wijzen getergd en gefolterd, 

en eindelijk, onder een luid geschreeuw, met lange, 

uit drooge bamboes bestaande spiezen, of met gewone 

ijzeren lansen, geheel doorstoken en met honderd 

andere, scherpe snij- en houwwerktuigen verminkt 

en in stukken gehakt. Wanneer het dier gebonden 

is, gebiedt de voorzigtigheid toch, dat men zich op 

eenen afstand van zijnen staart houde, met welken 

hij in zijnen angst, links en regts ver vaarlijke 

slagen kan toebrengen. In die landstreken, waar 

het vleesch der krokodillen niet door de inboorlingen 

gegeten wordt, zoo als zulks onder de Mohamedaansche 

volksstammen nooit geschiedt, werpt men het gedoode 

dier gewoonlijk in eene rivier ten einde door het 

Alleen 

het mannelijk lid, aan welks gebruik de Chinezen zoo 

stroomende water te worden weggevoerd. 

wel als de inlanders eene opwekkende, versterkende 

kracht toeschrijven, wordt veelal van den romp 

afgesneden, gedroogd en in dien staat bewaard. 

Ofsclhioon men in sommige rivieren en baaijen langs de 

kusten van Java vrij veel krokodillen heeft opgemerkt, 

en zij zelfs op de reede van Batavia niet zeldzaam 

zijn, brengen zij toch, daar en elders op dit eiland, 

over het algemeen den mensch minder nadeel toe, 

dan wel in andere streken van den oosterschen 

Archipel. De oorzaak daarvan laat zich verklaren 

uit het overvloedige voedsel, hetwelk zij in deze 

wateren aantreffen. Doode paarden, buffels, geiten, 

honden en andere krengen komen in deze zoo zeer 

bevolkte landstreken in menigte de rivieren afdrijven, 

terwijl uit de talrijke schepen en inlandsche vaartuigen, 

welke hier gedurig rondkruisen of op de onderscheidene 

reeden ten anker liggen, dagelijks eene groote 

hoeveelheid ingewanden van kippen, eenden en ander 

gedierte over boord wordt geworpen, welk een en 

ander genoegzaam toereikende schijnt te zijn om 

de vraatzucht dezer amphibiën te bevredigen. Ook 

kan het wel waar zijn, dat zij op sommige plaatsen 

opzettelijk, doch in het geheim, door Mahomedaansche 

priesters van aas worden voorzien, welke, gelijk de 

heer Olivier misschien te onregt aanmerkt, deze 

kunstgreep te baat nemen, om aan het volk te doen 

gelooven, dat zij de krokodillen door bezweringen 

verhinderen kunnen om onder de menschen hunne 

prooi te zoeken. Kapitein Cook heeft voorts in het 

laatste deel zijner eerste reis nog onderscheidene 

andere, op overlevering en bijgeloof gegronde sprookjes 

aangaande de krokodillen van den Indischen Archipel 

medegedeeld. In het Maleisch, de meest verspreide 

taal van Oost-Indië, heeten deze dieren Bowaja, of 

Boeaja. Zeer verschillend zijn echter de benamingen, 

waaronder zij in de tongvallen van andere 

volksstammen des Archipels bekend staan. Zoo worden 

zij, bij voorbeeld, door de zoogenaamde eigenlijke 

Timorezen, in het westelijke gedeelte des eilands, 

Bensimnassi, door de bewoners van het eiland Rottie 

Beëres, en door die van Solor Koboe genoemd. Op 

Borneo eindelijk, waar deze dieren zeer menigvuldig 

zijn, bestempelen de bewoners de onderscheidene 

soorten en bijsoorten, welke daarvan op dit eiland 

voorkomen, wiet afzonderlijke bijnamen, die achter 

of 

gevoegd. Tot dezen laatsten bezigen de zoogenaamde 

hunnen _ algemeenen geslachtsnaam _ worden 

Banjerezen het Mateische woord Boeaja; doch bij de 

Bejadjoe-Dajakkers heet hij Bedjai. 

De 

kennelijk aan zijnen voor de oogen gewelfden snuit, die 

Amerikaansche Krokodil, Croecodilus acutus, is 

somtijds tamelijk smal, bij eene bijsoort daarentegen, 

die men als eigene soort onder den bijnaam van 

»rhombifer” breedte. _ Zij 

wordt op de Antillische eilanden, in Middel-Amerika 

afscheidt, van gewone 

en het noordelijke Zuid-Amerika aangetroffen. 

In de groote rivieren eu meren van West-Afrika 

heeft men den langsnuit-hrokodil, Crocodilus cataphractus, 

smal, ofschoon in veel wiens snuit verlengd en 

minderen graad dan bij de Gavialen, is. 
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De Gavialen zijn niet slechts kennelijk aan hun 

zeer langen en smallen snuit, maar voornamelijk 

ook doordien alle tanden hunner onderkaak en dus 

ook de twee voorste groote tanden. bij het sluiten 

bek, buiten den rand der bovenkaak te van den 

vallen komen. De beide eenige bekende soorten van 

Gavialen zijn, de eene tot de Ganges-rivier, met zijne 

bijstroomen, de tweede tot de eroote rivieren van 

zuidelijk Borneo beperkt. Zij worden even eroot als 

de eigenlijke krokodillen, zijn echter veel slanker van 

gestalte dan deze en de kaaimans, schijnen niet aan 

te 

voornamelijk met visschen, en schijnen voor den 

de monden der rivieren komen, voeden zich 

mensch zelden gevaarlijk te zijn. Zij maken, onder 

boomen, uit gras en bladeren, een groot kegelvormig 

nest, waarin het wijfje de eijeren legt, die, gelijk 

in alle zoodanige gevallen plaats heeft, door de warmte, 

outstaan door gisting, zonder toedoen der ouders 

witeebroed worden. 

De Gaviaal van den Ganges, Garialis Gangeticus, 

heeft van beide soorten den langsten en smalsten snuit, 

en die is bovendien, aan het vooreinde, van eene 

groote vleezige aanzwelling voorzien, welke door de 

doorboord wordt. neusgaten Dit dier schijnt zich 

uitsluitend met visschen te voeden, en wordt niet 

door de menschen gevreesd. 

De Gariaal van Borneo, Garialis Schlegelii, heeft den 

snuit minder versmald dan de Gaviaal van den 

Ganges, en nadert de eigenlijke krokodillen door zijne 

tot de 

neusbeenderen. 

veel langere, aan tusschenkaaksbeenderen 

reikende Overigens is hij in alle 

opzigten een ware Gaviaal. Sal. Müller, de ontdekker 

van dit merkwaardige dier, merkt, omtrent zijne 

levenswijze, het volgende op. Deze Gaviaal wordt 

door de Maleijers op Borneo Boeaja Sapit en door 

de Bejadjoe-Dajakkers Bedjai Sampit genoemd. Hij 

is in de binnenlanden van dit groote eiland vrij 

menigvuldig en bewoont aldaar bij voorkeur de stille 

eenzame meren. Van daar bezoekt hij somwijlen de 

zacht vlietende zijrivieren, en de met zwart, stinkend 

water voorziene kreken en moerassen; zeldzaam echter 

begeeft hij zich in de grootere stroomen waar het 

water veel drift heeft. Zijn voedsel bestaat uit visch, 

waranen, watervogels, apen en andere viervoetige 

dieren. Voor den mensch is deze soort veel minder 

gevaarlijk dan de Cr. biporcatus, en zijne stompkoppige 

bijsoort. 

In de maand September 1836, vonden wij bij het 

meer Lamoeda, in het zuidelijk gedeelte van Borneo, 

een nest met 20 eijeren van den Gav. Schlegelit. 

Het lag in het bosch, omtrent 10 passen van 

den waterkant verwijderd, tegen eenen grooten 

De Gariaal van Borneo, Garialis Schlegelit, en zijn nest. 



In 26 A end 

boomstam aan. Het bestond uit eenen eenigzins plat 

kegelvormigen hoop aarde, die rijkelijk met verrotte 

bladeren, en kleine stukjes dor hout doormengd , 

was. Deze mestachtige hoop was derdehalf voet hoog, 

en van onderen ongeveer vier voet breed. In het 

midden holte van omtrent 12 duimen 

doorsnede, in welke de eijeren lagen, die bijna een 

voet hoog overdekt waren. De eijeren worden alzoo 

was eene 

door de broeiĳing en gisting dezer plantaardige 

stoffen verwarmd en de jongen op deze wijze 

uitgebroed, want, daar dit nest geheel onder de 

schaduw des booms verborgen lag, was het niet 

mogelijk dat een enkele zonnestraal het konde 

bereiken. De gevondene eijeren bevatteden allen 

bijkans volwassene jongen, die, volgens het zeggen 

DANCE 

GEK 

Men geeft den algemeenen naam van Gekko aan 

eene uitgebreide reeks van kleine of tamelijk kleine 

Saurers, die eene eigen natuurlijke familie vormen, 

en door hun geheel maaksel, hunne eigenschappen 

en levenswijze spoedig in het oog vallen. Het zijn 

vooral hun afgeplatte en breede kop, die onwillekeurig 

aan dien der kikvorschen doet denken, hunne min 

of meer korrelige huid, de veelal spleetvormige pupil 

van hunne groote oogen, hunne weinig ontwikkelde 

ovgleden, hunne vleezige tong en hunne meestal 

verbreede en op de onderzijde van dwarse inkervingen 

voorziene vingers, welke de Gekko’s kenschetsen. 

Hun kop is naar evenredigheid groot, breed, 

afgeplat en in een korten, sterk afgeronden snuit 

uitloopend. De neusgaten en oogen zijn zijdelings 

gerigt. Laatstgenoemde zijn groot, zij liggen ver 

naar achteren; hunne pupil doet zich in den regel 

als een loodregte spleet voor, en zij hebben zoo 

korte oogleden, dat zij den oogappel slechts on volkomen 

bedekken. Hunne mondopening is zeer ruim. Hun 

trommelvlies ligt min of meer opmerkelijk diep, 

en er is derhalve een korte uiterlijke gehoorgang 

aanwezig. De tanden zijn naar evenredigheid zwak, 

min of meer rolvormig, en aan de binnenzijde der 

kaken vastgehecht. Hunne slechts aan den grond 

vastgehechte tong is kort, vleezig, afgerond met 

eene flaauwe insnede van voren, en met groote 

tepelvormige pupillen bedekt. Hun staart is veelal 

ongeveer van gelijke lengte met het overige ligchaam, 

en somtijds afgeplat. Zij hebben allen vier pooten, 

welke ieder vijf vingers vertoonen; deze zijn veelal 

min of meer schijfvormig verbreed en op hunne 

onderzijde van scherpe dwarse blaadjes voorzien, die, 

der ons vergezellende inlanders, na een tijdsverloop 

van tusschen de 8 en 14 dagen zouden zijn uitgekomen. 

De eijeren zijn langwerpig van gedaante en aan beide 

einden gelijkvormig afgerond. Zij zijn een weinig 

grooter dan een ganzen-ei, bedragende hunne lengte 

0.098, en de breedte in het midden gemeten 0.061. 

Zij verschillen echter onderling een weinig in grootte, 

en ook in vorm. Hunne schaal is sterk, ruw, met 

verdeelde 

wit van kleur, Volgens de verzekering, ons door 

vele onregelmatig poriën voorzien en 

onderscheidene Dajakkers en Maleijers gegeven, moeten 

de versche krokodillen-eijeren gansch niet slecht van 

smaak en zelfs voor vele van hen eene ware 

lekkernij zijn. 

KOMST 

K O. 

bij het loopen, klimmen, of zitten, tot het vasthechten 

van de pooten en bij gevolg ook van het ligchaam 

Hunne huid is grootendeels met kleine 

korrelige of vierhoekige schubben bedekt. Zeer 

algemeen ontwaart men bij dieren, aan de 

van klierbuizen met 

meeste soorten zijn 

of eene manshand; 

slechts weinigen bereiken eenen voet of een weinig 

meer lengte. 

dienen. 

deze 

onderzijde der dijën eene rij 

De 

langer dan een vinger 

kleine ronde openingen. 

niet 

De Gekko's leven op den grond of op boomen, 

en slaan hun verblijf dikwijls in de menschelijke 

woningen op. Hunne verbreede vingers en de blaadjes, 

waarvan deze veelal op hare onderzijde voorzien zijn, 

stellen deze diertjes in staat zich, als het ware, op den 

grond, waarop zij zitten of waarover zij loopen, vast 

te hechten, ja langs loodregte muren of boomstammen 

op te klimmen, of zelfs met gemak langs het plafond 

der vertrekken heen en weer te loopen. De Gekko’s 

zijn nachtdieren, die uit hunne schuilhoeken met 

het vallen van den avond te voorschijn komen, 

ten einde hun voedsel te gaan opzoeken, hetgeen 

voornamelijk uit spinnen of allerlei andere insekten 

bestaat. Men treft deze dieren slechts in de warme 

en heete luchtstreken aan. De naam van Gekko, 

die men hun geeft, is waarschijnlijk aan het geschreeuw 

der groote Indische soort ontleend. 

De velerlei wijzigingen, welke de vingers dezer 

dieren, volgens hunne soorten, ondergaan, geven 

aanleiding haar op eene natuurlijke wijze onder 

verschillende onderafdeelingen te brengen. 

Het zijn de volgende: 

Men geeft den geslachtsnaam van PLATVINGERS, 
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PrarYpACTYLUS, aan de soorten wier schijfvormige 

vingers op hupne ondervlakte, dus op de zool, 

doorloopende, dat is te zeggen, niet in tweeën gedeelde, 

dwarse blaadjes vertoonen. — Sommige der hiertoe 

behoorende soorten hebben nagels aan alle vijf vingers; 

zooals b.v. Padydaetylus polliearis, uit Brazihë. Bij 

anderen ontbreekt de nagel stechtsaan den duim. Hiertoe 

behoort de groote, in nagenoeg geheel Oost-Indië 

en de Soenda-eilanden gewone soort, Platydactylus 

gultatus genoemd. Zij bereikt een voet lengte en 

is blaauwachtig grijs, met roode en blaauwe vlekken. 

Haar stemgeluid klinkt volgens de eenen als het woord 

»Gek-ko,” volgens anderen als dat van »Tok-kaai.’” 

Op Amboina, Ceram en andere in deze gewesten 

liggende eilanden heeft men eene soort, Platydaetylus 

vittatus, die veel minder stevige vormen heeft, 

eenigzins kleiner is en voornamelijk in het oog valt 

door hare fraaije bruine kleur, die op de bovendeelen 

door eene overlangsche, op den kop gevorkte, witte 

streep afgebroken is. Nog opvallender is Ma/ydaclylus 

homalocephalus, van de Soenda-eilanden, omdat de | 

zijden van haar ligchaam met een breed, aan den 

staart in lubben verdeeld, vlies omzoomd is. Bij 

andere soorten zijn slechts de derde en vierde 

vinger met nagels gewapend. Onder deze behoort 

Platydaetylus fascieularis, die menigvuldig in de 

meeste, door de Middellandsche zee bespoelde landen 

aangetroffen wordt, dus ook in het zuiden van 

Spanje, Frankrijk, Italië en Griekenland. Zij houdt 

zich in rotsen, bouwvallen en de menschelijke 

woningen op, waar zij gewoonlijk, ter wille van de 

warmte, onder de daken huist, en hier, zooals in 

de reten der muren, veilige schuilplaatsen in overvloed 

vindt. In deze vlugt zij bij het minste gedruisch, 

en verbergt er zich ook in het gure jaargetijde, 

zonder echter een winterslaap te houden, vermits 

zij bij stoornis wegloopt, ofschoon langzaam. Zij 

voedt zich met allerlei insekten, haar stemgeluid 

is zeer zwak, en wordt zelden gehoord. Even als 

bij alle andere soorten van Gekko’s, is haar staart 

onderhevig, bij eenigen tegenstand, af te breken, 

hetgeen intusschen niet verhindert, dat dit werktuig 

weldra weder aangroeit. Het spreekt van zelf dat 

dit, om zoo te zeggen halve huisdier, bij alle volken 

der verschillende landen die het bewoont, bekend 

moet zijn. Zoo vindt men b.v. in den Bijbel, onder 

den naam van »Semanith,” (Spreuken XXX: 28) 

een dier vermeld, »hetgeen in de huizen der koningen 

woont en op de handen steunt,” of volgens de 

Nederduitsche vertaling »met de handen grijpt,’ 

hetgeen op hetzelfde uitkomt als »zich met de handen 

vasthecht;” en wij zullen dien ten gevolge den 

Semanith liever voor den Gekko houden dan voor 

de Spin. gelijk de vertalers des Bijbels doen. De 

oude Grieken noemden deze Gekko »Ascalabotes,” 

de oude Romeinen »Stellio,” in ltalië heet hij 

»Tarantola,” en in Spanje »Carapata.”’ — Men heeft 

ook soorten, wier vingeren allen zonder onderscheid 

van nagels ontbloot zijn, Onder deze behoort eene kleine 

soort, Pladydactylus Cepedianus, die zeer menigvuldig 

in Madagaskar is, en door hare groene met roode 

vlekken afgebrokene kleur in het oog valt. 

Men geeft den geslachtsnaam van HALFVINGERS, 

HeMipacryLus, aan de soorten, wier vingerschijf jes 

door de achterste leden der vingers gevormd worden 

en op hare onderzijde van twee naast elkaàr liggende 

rijen van dwarse blaadjes voorzien zijn. De meeste zijn 

klein van gestalte en hebben alle vingers van nagels 

voorzien. Onder deze behoort eene op de Soenda-eilanden 

zeer algemeene soort, Memidactylus fraenatus. 

Hemidactylus fraenalus. 

In de kustlanden der Middellandsche Zee heeft 

men Memidactylus verrveulatus. Bij eene grootere 

soort, Memidactylus rapicauda, zijn de nagels in de 

rust verborgen. Zij wordt in Suriname en de 

nabijliggende landen op bananen- en andere boomen 

aangetroffen. Wanneer haar staart, na afgebroken 

te zijn, weder aangegroeid is, vertoont hij veelal aau 

zijnen grond eene aanzwelling, die door haren vorm 

aan dien eener raap doet denken. 

WAAIJERVINGERS, PryopacTyYLus, 

genoemd, en die de schijven door de voorste leden der 

Bij anderen, 

vingers gevormd hebben, zijn de beide rijen blaadjes der 

onderzijde dezer schij ven schuins tegen elkaär inloopend. 

Hiertoe behooren P/yodactylus lobatus, uit Arabië, en 

Eevpte, en P/yodactylus fimbriatus, van Madagaskar. 

Laatstgenoemde is de grootste van alle Gekko’s, 
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vermits zij somtijds nagenoeg anderhalven voet lengte 

bereikt. Zij is bovendien merkwaardig, doordien 

haar geheele ligchaam, langs zijne zijden, met groote 

huidfranjes versierd is. 

Een ander ondergeslacht, dat der BrADvINGERS, 

PayLLopacryuus, bevat de soorten, die aan elken 

van voren, twee gladde schijven zonder 

Hiertoe behoort PAyllodactylus 

vinger, 

blaadjes 

Lesueuri, uit Australië. 

Bij de ScuiJrviNGERS, SPHAERIODACTYLUs, zijn de 

hebben. 

teenen van voren, slechts van een, eveneens gekeel slad, 

schijfje voorzien, en dus gelijk aan hetgeen men bij 

de boomkikvorschen waarneemt. Het zijn zeer 

kleine soorten uit het heete Amerika, onder welke 

de meest bekende SpAaeriodactylus sputator, van de 

Antillische eilanden, is. 

Bij andere soorten, de NAAKTVINGERS, nog 

GYMNODACTYLUS, zijn de teenen in het geheel niet 

verbreed, maar ap hunne onderzijde niettemin van 

dwarse blaadjes voorzien. Eene dezer, Gymnodaetylus 

bewoont de Soenda-eilanden. In Australië 

eene 

marmoratus. 

heeft men soort, Gymnodactylus phyllurus, die 

door haren sterk 

het 

wt Australië, is de staart smaller, maar dikker. 

De KAM viNGERS, STENODACTY LUS, hebben eveneens 

geene verbreede vingers, maar deze zijn van onderen, 

afgeplatten, hartvormigen staart, in 

oog valt. Bij Gymnodaetylus Milinsii, eveneens 

ter weêrszijde, met eene rij, tot stekeltjes verlengde 

schubben bekleed. Zij worden in sommige streken 

van Afrika en Azië, op zandgronden aangetroflen. 

De gewone soort, 

Noord-Afrika, 

ten 

Stenodactylus guttatus, bewoont 

Eene andere soort, Stenodactylus 

scineus, 1S eenen male van alle overige 

Gekko's onderscheiden, door de zeer groote, elkaär 

dakpansgewijze overdekkende schubben, waarmede 

haar romp en staart bedekt zijn. Dit zonderlinge 

dier bewoont de zandige oevers der Ili-rivier, ten 

oosten van Turkestan. 

DE AGAMA-SAURERS. 

Deze familie bevat een zeer groot getal van soorten, 

welke in het algemeen de volgende kenmerken 

aanbieden. Zij hebben allen vier pooten met 

volkomen ontwikkelde en van nagels voorziene teenen, 

die, op eene uitzondering na, steeds ten getale van vijf 

aan elken poot zijn; haar staart is min of meer verlened: 

haar kop veelal hoog en hoekie, en met schubben 

of onregelmatige schildjes bedekt; de keelhuid is bij 

velen tot een zoogenaamden keelzak verlengd; de 

oogen zijn van volkomene oogleden voorzien; hare 

toug is vleezig als bij de Gekko’s; en de achterste 

tanden zijn dikwerf in drie kwabbetjes verdeeld. 

De Agama-Saurers worden slechts in de heete en 

warme luchtstreken aangetroffen. Het tandenstelsel 

dezer soorten biedt, volgens hare verdeeling in de 

Nieuwe of de Oude Wereld, eigenaardige verschijnselen 

aan. Bij de soorten van Amerika zijn namelijk alle 

tanden aan de binnenzijde der kaken vastgehecht 

en gelijkvormig, en er zijn ook bovendien dikwijls 

tanden in het gehemelte aanwezig. Bij de soorten 

der Oude Wereld ts het gehemelte nooit met tanden 

gewapend, en de tanden der kaken vertoonen 

te onder 

snijtanden, hoektanden en kiezen, en zij zijn 

den rand der kiezen, waarop zij zitten, tot 

geheel versmolten. 

zich 

onder drieërlei vorm, weten die van 

met 

een 

Men kan de Agama-Saurers onder de volgende 

hoofd-familiën of geslachten verdeelen, te weten die 

der Land-Agama’s, der Boom-Agama’s, der Basilisken, 

der Legoeanen, der Anolis, der Draken en Kameleon’s. 

DE LAND-AGAMA’S. 

AGAM A. 

De Agama’s, die op den grond leven, hebben 

eene min of meer ineengedrongene gestalte; haar 

staart is van middelmatige lengte of zelfs tamelijk 

kort en somtijds met stekelachtige schilden bezet; 

haar keelzak is klein, en men ontwaart op den rug 

zelden een zoogenaamd van schubben gevormd 

kam. en, indien er een aanwezig is, blijft hij zeer 

klein. Zij houden zich, veelal in opene streken, en 

wel op den grond op. en sommigen verschuilen zich 

in aardholen. De meesten voeden zich met insekten, 

enkelen echter ook met eras. 

Men kan haar, volgens hare geographische 

verspreiding en de hiermede overeenkomende 

bovenvermelde afwijkingen in het tandenstelsel, onder 

de twee volgende hoofdafdeelingen brengen. 

DE LAND-AGAMA'S DER OUDE WERELD. 

In Westelijk Australië heeft men eene soort, Moloch 

horridus genoemd, wier ligehaam gewapend is met 

talrijke zeer groote, doornachtige stekels, waarvan 

er een boven elk oog uitsteekt. Zij bereikt eenen voet 

lengte en is geelbruin met groote roodbruine vlekken. 

Andere soorten zijn buitengewoon stevig van 

maaksel, en voornamelijk gekenmerkt. door haren 

zeer dikken staart, die van gordels voorzien en met 



groote stekelachtige doornen gewapend is. Zij worden 

in opene en woeste streken van sommige landen 

van Afrika en Azië aangetroffen, houden zich in 

aardholen op, en voeden zich met gras en kruiden. 

De gewone soort, Uromastye spinipes, bereikt tot 

twee voet lengte en wordt in Egypte aangetroffen 

Eene andere soort, S/ellio spinipes, van een voet 

lengte, is minder stevig van maaksel en haar staart, 

ofschoon eveneens van stekelringen voorzien, is langer 

en dunner en neemt een weinig meer dan de helft 

van het overige ligchaam in. Zij wordt in Griekenland, 

Klein-Azië en Egypte aangetroffen, en is vooral 

menigvuldig in laatstgenoemd land; onder anderen 

ontwaart men haar overal in de reten der steenen 

van de oude graven, of andere bouwvallen. Bij de 

Arabieren is zij onder den naam van »Hardoen,” 

bekend. Men zegt dat de uitwerpselen van dit dier 

in Egypte tot het verwen van stoffen en tot het 

blanketten gebruikt worden. 

oude wereld De eigenlijke Land-agama’s der 

hebben eenen ronden staart, wiens schubben op 

Tot deze 

mulabilis, uit Egypte en het nabij gelegen gedeelte 

van Azië, die eenen staart heeft, 

blaauwachtig grijs is en even zigtbaar van kleur 

schuine rijën staan, behooren Agama 

zeer dunnen 

verandert als de Kameleon; Agama orbicularis, van 

Zuid-Afrika, met stekelschubben en van eene groene 

kleur; Agama colonorum, van het heete West-Afrika, 

slanker dan de overigen en met een langeren staart. 

In Australië heeft men eene groote, stevige soort, 

Grammatophora barbata, die twee voet lengte bereikt, 

lancetvormige keelschubben, en klieren aan de dijen 

heeft. 

Bij eene tamelijk kleine soort, PArynocephalus 

aurilus, zijn de zijden der vingers van tandvormige 

schubben voorzien, en er is een groot vlies aan den 

mondhoek aanwezig. Zij bewoont de woestijnen om 

de Kaspische zee, 

Aan de kusten van Nieuw-Zeeland treft men eene 

groote soort, Matteria punctata, aan, die men intusschen 

Hare huid is 

gerimpeld en met zeer kleine onregelmatige schubben 

zegt, nagenoeg uitgeroeid te zijn. 

bedekt, en men ontwaart op den nek en rug eenen 

uit tandachtige schubben gevormden kam en langs 

de bovenlijn van den staart eene rij krobbelachtige 

schubben. 

DE LAND-AGAMA'S DER NIEUWE WERELD: 

Eenige soorten zijn zeer in het oogvallend door 

de dikke en lange stekels, die boven het oog en 

op het achterlsoofd uitsteken. Haar romp is bovendien 

zeer dik, maar buitengewoon afgeplat Hiertoe behoort 

Phrynosoma cornutum, uit het zuidelijke gedeelte van 

Noord-Amerika. 

Anderen gelijken volmaakt, vooral door haren, met 

stekels gewapenden staart, op de boven, onder den 

naam van Uromastyx, vermelde soort der Oude Wereld, 

maar zij zijn veel kleiner. De meest bekende dezer 

is Hoplurus azureus, van Suriname, en die bovendien 

zeer eigenaardig gekleurd is, te weten fraai groen, 

hetgeen echter bij voorwerpen op spiritus in blaauw 

verandert, en op de bovendeelen met zwarte dwarse 

banden. 

Nogandere soorten, waaronder Proctotretus Chilensis 

behoort, hebben eenen ronden staart, op de bovendeelen 

gekielde en dakpansgewijze over elkaàr liggende 

schubben, en tanden in het gehemelte, Zij schijnen 

tot Peru en Chili beperkt te zijn. 

DES B OSOSM AG AM AUS E 

CRAPTNORTSERSE 

Deze onder-afdeeling bevat de Agama's die op 

boomen leven en van de Land-Agama's afwijken 

door hare slankere gestalte, hare langere pooten 

met langere en dunnere teenen, haren meestal zeer 

staart, 

vierhoekigen en min of meer piramide-vormigen 

verlengden en dupneren haren hoogeren, 

kop, en doordien de schubben der middellijn van 

haren rug veelal verlengd zijn en als de tanden van 

eenen kam uitsteken. Zij voeden zich meestal met 

insekten, en werden tot nog toe slechts in Oost-Indië, 

Australië en in het heete Amerika aangetroffen. 

Even alsde Land-Agama's kan men de Boom-Acama’s 

volgens hare verspreiding, in twee onderafdeelingen 

brengen. 

DE BOOM-AGAMA'S DER OUDE WERELD. 

Sommige soorten, meer in het bijzonder Calotes 

genoemd, hebben de schubben van den rug regelmatig 

en op schuine rijën geplaatst, eenen kam op den 

rug en eenen buitengewoon langen staart. De meesten 

zijn groen en worden dikwijls, daar deze kleur bij 

een en hetzelfde voorwerp allerlei veranderingen 

ondergaat om deze reden met den naam van Kameleon 

bestempeld. De gemeenste soort is Calotes jubata 

of »gutturosa”’, van Java. 

Bij andere soorten zijn de romp en kop hooger, en 

de keelzak vormt van achteren aan weerszijde eene 

dwarsplooi, die zich langs den hals uitstrekt. Bij de 

meeste is de kam op den nek zeer sterk ontwikkeld. 

Tot gemeene 

Gonyocephalus tigrinus, ook »Lophyrus” genoemd. Bij 

deze soorten behoort de op Java 

Malakka, is er 

tusschenruimte tusschen nek- en rugkam. 

Gonyocephalus grandis, van eene 

Sommige 

of ander uitstekend 

kenmerk: zooals b.v. Gonyocephalus margaritaceus, van 

soorten vertoonen het een 

Ceylon, die een grooten bolvormigen kwobbel aan het 



einde van den snuit heeft; Gondocephalus armatus 

van Cochin-china, met een stekel boven het oog; 

Goniocephalus Stoddardiiì van Ceylon, wiens snuit tot 

een lang week met schubben bekleed rolvormig 

aanhangsel verlengd is; en Gongoeephalus tricinetus van 

Sumatra met een diergelijk, maar glad aanhangsel. 

In Australië heeft men eene zeer groote soort, 

Chlamydosanra Kingi, wier keelhuid eene tot op de 

schouders en den nek reikende soort van kraag 

vormt. Zij wordt drie voet lang. 

Eene kleine soort van Hindoestan en Ceylon, 

Sitana pondieeriana, heeft slechts vier teenen aan de 

achterpooten en de keelzak is bij het mannetje 

buitengewoon groot. 

DE BOOM-AGAMA'S DER NIEUWE WERELD. 

Eene soort van Mejico Corytophancs cristatus, doet 

door hare geheele gestalte aan de eigenlijke Calotes 

of aan het geslacht Lyriocephalus denken, is echter 

gekenschetst door haar hoog, helmachtig achterhoofd. 

Andere soorten hebben veel uiterlijke overeenkomst 

miet sommige Land-Agama’s, voornamelijk met Agama 

colonorum, zijn echter slanker van gestalte. Onder 

deze behoort Mypsibates umbra van Suriname, die 

de gewoonte heeft, aan de boomstammen in eene 

onbewegelijke houding te zitten. 

Eene andere soort uit Suriname, OpAryoessa 

supereiliosa, heeft haren langen staart sterk zamen 

gedrukt en haar kop is bij de oogen zeer hoog. 

Men treft haar aan de oevers van rivieren, op 

rotsblokken en boomstammen aan. 

Eenige andere soorten van welke de eene, Polychrous 

marmoratus, zeer gemeen in Suriname is, zijn in 

Amerika, wegens hare schielijke kleursveranderingen 

onder den naam van Kameleon bekend. Zij zijn 

rank van gestalte. hebben lange teenen, na den dood 

bruinachtig van kleur met allerlei marmervlekken 

en haar keelzak is zeer klein. Men treft haar op 

boomen aan, en zij eten gaarne beziën. Eene andere 

soort van Mejico, Polychrus longipes, heeft de pooten 

en den staart zeer lang, den bovenkop plat, het 

achterhoofd helmachtig verlengd, en onderscheidt 

zich bovendien van de gewone soort doordien hare 

schubben gekield en niet glad zijn. In Brazilië heeft 

men wier staart eene soort, Polyehrous Vautieri, 

naar binnen omgekruld is. 

DEE LBAS TE LESAKRENNE 

BrAnSIealsSsCaUrsf 

Men kan de Basilisken beschouwen als Boom-Agama’s 

wier vingers aan weêrszijde met eene rij van tandachtig 

uitstekende schubben bekleed zijn. Bovendien is! 

ER don 

hun rug of staart van eenen hoogen kam voorzien, 

Zij bereiken eene aanmerkelijke grootte en houden 

zich op boomen, in de nabijheid van het water op. 

Het kleine getal soorten van dit geslacht wordt in 

West- en Oost-Indiën tot Cochin-china en Australië 

aangetroffen, en zij vertoonen in haar tandenstelsel, 

volgens het westelijke en oostelijke halfrond, dezelfde 

afwijkingen als de Agama's der nieuwe en oude 

wereld. 

De Amerikaansche soorten werden in Cayenne, 

Martinique en Mejico waargenomen. Haar achterhoofd 

steekt helmachtig uit, en zij hebben tanden in het 

gehemelte. De gewone soort van Amerika, Basiliscus 

mitratus, bereikt meer dan twee voet lengte, heeft 

eenen zeer grooten kam en gladde buikschubben. 

Bij de soorten der ouden wereld, thans meestal 

»Histiurus” genoemd, heeft de kop de gedaante 

eener vierzijdigen piramide. Haar staart is zeer 

sterk zijdelings zamengedrukt, en de dijën zijn op 

de onderzijde van poriën voorzien. De groote Bastliscus 

amboinensis, bereikt drie voet lengte. De kam is op 

de voorhelft den staart, bij het mannetje, 

buitengewoon hoog. Dit merkwaardige dier wordt 

op Amboina, Ceram, Celebes en de Philippijnsche 

eilanden aangetroffen, biedt echter volgens deze 

van 

verschillende landstreken, allerlei kleine afwijkingen. 

Men verhaalt, dat hiet zich met beziën en boomvruchten, 

insekten en wormen voedt, en ook te water gaat. 

Intusschen zijn er omtrent de levenswijs van deze, 

noch van de Amerikaansche soort ooit waarnemingen 

door natuurkundigen gedaan. Eene andere soort, 

Basiliscus uit Australië, 

voorgaande af door hare gelijkvormige schubben, 

eenen langeren kop, en doordien hare buikschilden 

gekield en niet glad zijn ook is; de staartkam niet 

Basiliscus physignathus 

Lesueuri wijkt van de 

hooger dan die op den rug. 

van Cochin-china heeft eveneens eenen gelijk vormigen 

kam, maar gladde buikschilden. 

DE MAEG OTE AANNDENNE 

IGUAN A. 

Men heeft den naam van »Legoeaan” op allerlei 

groote Sauriers toegepast; in de wetenschap wordt 

hij echter beperkt tot eenige soorten van zeer 

aanmerkelijke grootte, die op Amerika en eenige 

eilanden der stille Zuidzee beperkt zijn. Deze dieren 

stemmen, wel is waar, tenopzigte van hun maaksel 

en vooral door hunne tanden, in het algemeen met 

de Acama's der nieuwe wereld overeen, vormen 

echter niettemin eene afzonderlijke groep. 

Zij zijn zeer krachtig van maaksel. Hun kop is 

hoog en de snuit dik en sterk afgerond. Zij hebben 

eenen grooten keelzak en men ontwaart langs de 

bovenlijn van hun ligchaam eenen kam van schubben. 
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lijkende op de tanden Hun staart is 

of zeer lang. 

eener zaag, 

tamelijk Zij zijn meest groen van 

kleur, en voeden zich veelal met beziën, vruchten, 

boombladeren of met zeewier. Sommigen leven op 

boomen, anderen op den grond. 

Bij de eigenlijke Legoeanen strekt zich de kam 

tot over den staart uit; hun keelzak is getand; 

hunne vingers zijn ontwikkeld, ofschoon van ongelijke 

lenste; de tanden der kaken zijn van insneden 

voorzien, en er is eene dubbele rij tandjes in het 

geliemelte aanwezig. Hun kop is met veelhoekige 

schildjes van verschillende grootte bedekt. Zij 

leven op boomen, zijn groen van kleur, en worden 

in het heete Amerika aangetroften. De gewone 

Legoeaan, Iguana tuberculata of pdelicatissima”’, heeft 

Hij bereikt vijf 

voet lengte, waarvan de staart twee derden inneemt, 

ronde schildjes aan de onderkaak. 

is fraai groen van kleur, leeft op boomen, klautert 

bladen en 

vruchten ook insekten en wormen, en legt telkens 

met veel behendigheid, eet behalve 

een twaalftal, met een lederachtig vlies bekleede 

eijeren. Men houdt het vleesch van dit dier, hetgeen 

van Brazilië tot St. Domingo en Mejico verspreid 

is, voor zeer smakelijk. 

De gewone Legoeaan. Iguana tuberculata. 

De soort, die het verst van Amerika verwijderd 

leeft, is Zywana fasciata. Zij bewoont Tongataboe, 

het grootste der Vriendschapseilanden. Haar kop 

is geheel met kleine schubben bekleed. Hare fraaije 

groene kleur is op den romp door drie breede 

zwarte dwarsbanden afgebroken. 

Op St. Domingo heeft men eene soort, Zguana 

cornuta, met gekielde schubben, eenen zeer lagen 

kam, en twee tot drie eroote kuobbelachtige schilden 

op den snuit. 

Het is een merkwaardig verschijnsel, dat de 

groep der Galapagos-eilanden twee van alle 

overige afwijkende en onderting wederom door hare 

levenswijze verschillende soorten voeden. Men scheidt 

haar dan ook onder den eigenen naam van 

»Amblyrhynchus” af. Hare teenen zijn stevig en 

klein en 

Eene 

dezer soorten, Zywaxa cristata, houdt zich uitsluitend 

paar evenredigheid kort; de schubben 

korrelachtig, en die van den staart gekield. 

aan de rotsige kusten van voornoemde vulkanische 

eilanden op, en komt aldaar in groote menigte voor. 

Zij is roetachtig zwart van kleur, bereikt vier 

voet lengte en wordt tot twintig pond zwaar. Zij 

is traag in hare bewegingen, en haalt het zeewier, 

waarmede zij zich voedt, van den bodem der zee. 

Ofschoon dit dier goed zwemt en duikt, ontvlust 

het niet in zee bij aannadering van den mensch, 

en verdedigt zich evenmin op eenige wijze, weshalve 

men het gemakkelijk kan vangen. De tweede soort, 

Iguana suberistata, wordt slechts op de middelsten 

der eilanden, die de Galapagosgroep vormen, 

gevonden; zij leeft in aardholen, die zij zelf graaft, 

gaat niet te water, en voedt zich met de bladen 

van kleine Acacias en Cactussen. Zij is even 

weinig vreesachtig, een weinig kleiner dan de 

voorgaande soort, even mak als deze, en op de 

bovendeelen bruinrood, op de onderdeelen oranjegeel. 

Bij Zguana carinata, van Cuba en Louisiana, is 

de staart met groote stekelachtige schubben bekleed. 

DEAN EO BATES 

ASNEONEMTS: 

In Amerika heeft men eene reeks van op 

boomen levende Aecama Saurers, die gekenmerkt 

zijn doordien hunne teenen min of meer schijfvormig 

verbreed en op hunne zool van dwarze blaadjes, 

gelijk men die bij vele Gekkos opmerkt, voorzien 

zijn. Zij zijn meest groen van kleur, klein van 

gestalte, en slechts eenige soorten bereiken een tot 

anderhalven voet lengte. Zij hebben veelal eenen 

kam langs den rug, en eenen grooten keelzak; hun 

kop is met schubjes als geplaveid. Hun gehemelte 

is met tandjes gewapend. Zij houden zich op 

boomen op, klauteren en springen zeer behendig, 

zijn vlug in hunne bewegingen, vechten dikwijls 

met elkaâr, hebben eene heldere en fluitende stem. 

Zij voeden zich met spinnen en andere insekten, en 

lessen hunne eieren onder boomwortelen of im 

reten van rotsen of oude muren. Daar zij onder 

verschillende omstandigheden hunne kleur opmerkelijk 

veranderen, zoo geven hun de in Amerika levende 

Europeanen veelal den naam van Kameleon. Zij 

worden in het geheele heete en warme Amerika 

aangetroffen, en komen vooral menigvuldig voor 

op de Antillische eilanden. 
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De grootste van alle soorten, Axolis eguestrús, 

die omstreeks een voet lengte bereikt, bewoont 

het eiland Cuba. De gewone soort van Zuidelijk 

Noord-Amerika is Anolis Carolinensis. Bij sommige 

kleine soorten zijn de vingeren zeer weinig verbreed; 

b.v. bij Axolis refulgens en Anolis auratus, beiden 

bronzekleurig en van Suriname, maar laatstgenoemde 

zonder tanden in het gehemelte en met poriën aan 

de dijën. 

Dee DARNANKE ANKE D NRSANCNO 

Men kan de draken beschouwen als Boom-Agama’s 

der Oude Wereld, wier ligchaam van cen valscherm 

voorzien is. Dit valscherm wordt ondersteund door 

de eerste vijf of zes paren der valsche ribben die, 

in plaats van naar de borst gekromd, verlengd en 

regt zijn, en het doet zich, wanneer het uitgespannen 

is, voor als eene halfkringvormige, door de huid 

bekleede schijf, die, aan weèêrszijde van den romp 

tusschen de pooten uitsteekt, maar in dier voege 

dat deze geheel vrij blijven. Hun keelzak is, vooral 

bij de mannetjes, sterk ontwikkeld, en vormt aan 

weêrszijde wederom een kleiner zijzakje. Zij 

behooren onder de tamelijk kleine Saurers, zijn rank 

maaksel, en hebben eenen van gestalte, teer van 

langen en dunnen staart. Hun kop is tamelijk 

klein, hoog bij de oogen, en loopt in eenen zeer 

korten snuit uit. De oogen, van volmaakte oogleden 

voorzien, liggen zijdelings. Het ligchaam is met 

bedekt. Hun 

veel overeenkomst met dat der Boom-Agama's der 

Oude Wereld. 

Hunne kleur is groen- of bruinachtig, somtijds 

kleine schubben tandenstelsel heeft 

met rood of geel gevlekt of gestreept. Zij bereiken 

omstreeks de lengte eener hand. 

De verspreiding der draken over den aardbol is 

binnen tamelijk naauwe grenzen, te weten Zuid-oostelijk 

Azië, beperkt. [ier ontmoet men hen van Bengalen 

tot China, vervolgens op de Philippijnsche en 

Soenda-eilanden, en van daar oostelijk over Celebes, 

Ceram en Timor. Deze onschuldige diertjes kunnen 

groote sprongen van tak tot tak of van boom tot 

boom maken, dewijl zij daarbij, met behulp van 

hun uitgespannen valscherm, als het ware, door de 

lucht eedragen worden. Zij voeden zich met torren 

Men zeet, dat het 

wijfje hare eijeren in holle boomen legt. 

en andere kleine insekten. 

De oude volken schijnen de draken, die eerst 

na de Achter-Indië 

bekend werden, niet gekend te hebben. 

Grieken en de 

ontdekking van in Europa 

De oude 

bedoelden onder 
dezen naam steeds slangen, voornamelijk de groote 
soorten. De gevleugelde of veelhoofdige draken of 
slangen berusten op fabelachtige, waarschijnlijk uit | 
China afkomstige voorstellingen. 

oude Romeinen 
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De meeste soorten hebben de neusgaten schuins sgt 

‚ naar voren gerigt. Onder deze behoort de gewone 

draak, Draco viridis, die op de Soenda-eilanden en 

Malakka aangetroffen wordt. De groote draak, Draco 

‚fimbriatus, bewoont de gebergten van Java en Sumatra. 

Bij Draco lineatus, van Ceram en Amboiua, is het 

trommelvlies met schubben bedekt. 

De neusgaten naar boven gerigt heeft de slanke 

draak, Draco haematopogon, van de Soenda-eilanden. 

Deze soort is slank van gestalte en haar gele 

keelzak is van eene roode vlek voorzien. 

De slanke draak. Draco haematopogon. 

DE, KA MEESESENONNDSE 

CHAMAELEON. 

De Kameleons vertoonen zoo vele en zoo zeer 

in het oog vallende eigenaardigheden, dat zij teregt 

voor een der zonderlingste vormen der kruipende 

dieren gehouden worden. Niettegenstaande dit, 

sluiten zij zich het meest natuurlijk, en in haar 

eigenlijk wezen, aan de Boom-Asama’s der Oude 

Wereld aan. 

Men treft deze zonderlinge dieren voornamelijk in 

Afrika aan, en het is bovenal het eiland Madagascar, 

waar de meeste soorten huisvesten, en zij in het 

algemeen zeer menigvuldig zijn. Intusschen wordt 

er eene soort ook in verscheidene der zuidelijkste 

streken van Europa en in Azië tot Bengalen 

aangetroffen. 

Wij hebben elders gezegd, dat men, om zich 

een begrip van deze eigenaardige dieren te maken, 

denken moet aan eene Boom Acgama der Oude Wereld 

met de volgende wijzigingen. De staart is tot eenen 

grijpstaart omgevormd; de korte teenen, ten getale 

van vijf aan iederen poot en van scherpe nageltjes 

voorzien, zijn zoo geplaatst, dat er steeds twee 

tegenover de drie andere te staan komen; de romp 

is buitengewoon zijdelings zamen gedrukt, en de 
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rug sterk gebogen: de hals is zoo kort, dat de 

groote kop op den romp schijnt te zitten; de kop 

zelf is van achteren helmvormig: verlengd; de oogen ; 

liggen zijdelings, en worden, behalve een spleetje 

in het midden, geheel door een groot ooglid bedekt; 

ieder oog kan zich onafhankelijk van het andere 

in eene verschillende rigting bewegen; de huid is 

lederachtig, van rimpels voorzien en, als segrijn, 

met kleine korreltjes bedekt; hunne tong is rolvormig, 

van voren afgerond, en zoo ingeriet dat zij pijlsnel 

soort van scheede kan | 

bezitten, 

uitgebragt, en in eene 

worden teruggetrokken. Zij 

hoogeren graad dan de overige Reptilia, de eigenschap, 

van kleur te veranderen; zij leggen hunne, met 

in eenen 

eene lederachtige schaal bekleede eijeren op den 

grond in een gat, hetwelk zij met aarde en bladeren 

bedekken. | 

Hun zonderling maaksel is in overeenstemraing 

met hunne levenswijze. Daar hun voedsel in kleine, 

vliegende insekten bestaat, en zij die op 

of heesters gaan zoeken, echter te traag 

boomen 

zijn om 

worden 

gesteld. 

die op de gewone wijze te bemeesteren, 

zij op eene andere wijze daartoe in staat 

Met hunne pooten en staart de takken vasthoudende, 

kunnen zij zeer lang onbewegelijk in dezelfde houding 

blijven; met de in eenen hoogen graad en onafhankelijk 

van elkander beweegbare oogen kunnen zij in alle 

rigtingen rondspieden; den naderenden buit kunnen 

zij, zonder van plaats te veranderen, door de tong, 

die met een kleverig vocht bedekt is, vooruit te | 

steken, vangen, zoo als de vogelvanger de vogeltjes 

lijmt; hun groote, tegen den romp aangedrukte 

kop geeft eindelijk bij die bezigheid een zeer vast 

steunpunt. 

N 

TEE 

Men heeft den gewone Kameleon, Chamaeleon 

vulgaris, de soort genoemd, die in Noord-Afrika en 

een gedeelte van het daaraan grenzende Azië, maar 

Sicilië en Zuidelijk Spanje bovendien ook in 

aangetroffen wordt. Zij was reeds bij de oude 

volken bekend, en gaf hun, door hare onverwachte 

en dikwijls plotselinge verandering van kleuren, 

aanleiding den naam van Kameleon spottenderwijze 

op vleijers en hovelingen toe te passen. Eene der 

kleinste soorten, Chamaeleon _ pumilus, bewoont 

Zuid-Afrika. 

rivier in West-Afrika, is gekenmerkt door eenen 

Chamaeleon cristatus, van de Gaboen 

langs de bovenlijn van rug en staart loopenden kam. 

Bij Chamaeleon bifurcus, van het eiland Réunion of 

Bourbon, is de snuit van voren gesplitst en vormt 

twee verlengde uitsteeksels. Chamaeleon tricornis, van 

Fernando Po, heeft een hoorn aan de punt van den 

snuit, en een boven elk oog. Bij eene kleine soort 

van Madagascar, Chamaeleon nasutus, ontwaart men 

aan de punt van den snuit een bladvormie aanhangsel. 

nasulus. Chamaeleon 

RANEN. 

WARANUS. 

De Waranen maken, oppervlakkig beschouwd, 

den indruk van reusachtige gewone hagedissen. | 

Bij een nader onderzoek blijkt het intusschen, dat | 

zij in vele opzigten daarvan afwijken. Hun kop is | 

langwerpig, de hals lang en dik, de rug breed en plat, 

de staart lang, veelal sterk zijdelings zamengedrukt | 

en naar boven smal toeloopende. Zij zijn voornamelijk | 

ook gekenmerkt doordien hunne tong, even als bij | 

de slangen, lang is, in twee zeer lange punten 

uitloopt, en in de rust in eene scheede teruggetrokken 

wordt. De pooten zijn zeer stevig en ieder van | 

vijf teenen voorzien, die met groote, kromme en | 

scherpe nagels gewapend zijn. Hunne aan de binnenzijde , 

der kaken vastgehechte tanden zijn tamelijk groot, | 

maar niet zeer talrijk, konisch, zijdelings zamengedrukt. 

of afgerond. Er zijne geene tanden in het gehemelte 

aanwezig, en men ontwaart ook geene poriën aan 

De van boven min of meer afgeplatte 

kleinere 

de dijen. 

met onregelmatige, grootere of 

bedekt; die der overige deelen van het 

kop is 

schubben 

ligechaam zijn klein. 

kop, zij 

Hunne oogen liggen ter zijde 

van den hebben eene ronde pupil, en 

worden door oogleden beschermd. De gewone 

neusgaten, eveneens zijdelings liggende, zijn ruim, 

eirond of halvemaanvormig. Deze dieren bereiken 

eene lengte van twee tot acht voet. 

De Waranen worden in de heete luchtstreken der 

Oude Wereld aangetroffen; het schijnt echter niet 
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te min, dat zich aan deze dieren eene, ofschoon in 

allerlei opzigten afwijkende soort uit Mejico aansluit. 

Zij zijn in de Oude Wereld 

het geheele Zuidelijke Azie tot de Plulippijnsche 

over geheel Afrika, 

eilanden, en over Australië verspreid. De eenen 

houden zich in laag gelegene streken, in de zabijheid 

van het water op, terwijl eenige anderen woeste, 

drooge streken bewonen, waar zij dikwijls mn aardholen 

huisvesten. Laatstgenoemde vertoonen als het ware 

de geelachtig bruine kleur der woestijn. Eindelijk 

heeft men ook eene groene soort, en deze houdt 

zich bij voorkeur op boomen op. De Waranen zijn 

zeer vlug in hunne bewegingen, en velen zwemmen 

en duiken zeer goed. 

bestaat 

zooedieren, uit vogels, kruipende dieren en visschen. 

Zij gaan bij dag op roof 

uit. Hun voedsel uit allerlei kleine 

Men geeft hun in de Koloniën veelal den naam van 

pLegoeaan,” en bij de natuurkundigen zijn zij ook 

onder die van »Monitor” en »Tupinambis” bekend. 

De soorten, die zich bij voorkeur in de nabijheid 

van het water ophouden, hebben eenen sterk zijde- 

lings zamengedrukten staart, die op zijne bovenlijn 

van eenen dubbelen kiel voorzien is, en hare tanden 

zijn zijdelings zamengedrukt. Eene der gewoonste, die 

tot acht 

Zij bewoont de Soenda-eilanden en Celebes, en is van 

De 

heer S. Müller heeft de volgende waarnemingen 

voet lengte bereikt, is Varanus bivittatus, 

boven bruin met vele gele vlekjes en stipjes. 

medegedeeld omtrent de levenswijze dezer soort, 

daarbij opmerkende, dat de overige bij het water 

levende soorten hieromtrent geene verschieidenheden 

aanbieden. »Dit eroote dier is, vooral op de drie 

groote Soenda-eilanden zeer gemeen, en men vindt 

het 

uitzondering echter van de hoogere gedeelten der 

allerwegen in cenigzins wilde streken, met 

groote bergen, en over het geheel van de groote 

bergbosschen, welke het zelden tot verblijf kiest. Bij 

voorkeur houdt het zich in de meer bewoonde gedeelten 

van het land, en wel het liefst in de nabijheid van 

het water, het moge zoet of zout, en in zulke streken 

op, die met wild struikgewas begroeid zijn, waarin 

het evenzeer eene geschikte hinderlaag als, bij ver- 

volging, eene veilige schuilplaats vindt. Deze Waraan 

Zijn 

Ontbreekt bem op 

het land de gelegenheid, zich aan het oog van eenen 

naderenden vijand te ontrekken, en vindt hij eene 

Is waakzaam, schuw en behendig in de vlugt 

loop is eenigzins waggelende. 

rivier, een meer, moeras of zoetwaterplas in zijne 

nabijheid, dan rigt hij zijnen loop dadelijk derwaar ts, 

stort zich in den vloed of de dras en verdwijnt. 

Minder gaarne werpt hij zich in zeewater, hetwelk 

alleen in den hoogsten nood zijne toevlugt schijnt 

te zijn. Hij zwemt en duikt zeer goed en, daar hij 

tevens eenigzins kromstammige boomen met gelijk 

gemak beklimt, vereenigt hij in zijne levenswijze 

alle kenmerken in zich van een waar zoogenaamd 

tweeslachtig dier. Somwijlen strekt hij zich vrij langs 

de takken uit en vlijt zich ten ruste, doch wordt 

hij onverhoeds door een mensch verrast, dan verlaat 

hij onmiddellijk zijne rustplaats en springt ter aarde. 

Hij zoekt steeds gedurende den dag naar voedsel, 

bestaande in allerlei insekten, vooral sprinkhanen, 

kevers enz. en hunne larven, zooals ook schaaldieren, 

visschen, kikvorschen en andere hagedischachtige 

amphibien, vogelen en kleine zoogdieren, en het 

vleesch van krengen en andere overblijfsels van 

dierlijke zelfstandigheden. 

wij aan het zeestrand, ter westkust van Sumatra, 

een voorwerp van ruim zes voeten lengte, waarover 

Op zekeren tijd schoten 

zich eenige Maleijers uit de nabijheid zeer verheugd 

dit dier hun reeds meer 

had ontroofd en zij 

getracht hadden, 

toonden, vermits dan 

reeds 

het te 

de maag van dit voorwerp 

een dozijn hoenders 

te 

Wij vonden 

dik wijls vergeefs 

dooden. 

geheel gevuld met pas verslonden kleine visschen, 

voornamelijk van het geslacht »Equula,” die door 

de visschers bij duizendtallen op het zand worden 

uitgelegd om hen later gedroogd te verkoopen. De 

Jagt op vogelen, hoenders, muizen enz. wordt door 

dezen Waraan uitgeoefend, door die dieren op de 

wijze der katten, eerst te bekruipen en vervolgens 

plotseling te bespringen. De volwassene voorwerpen 

van den «Biejawakh” zijn meestal rijkelijk van vet 

dat der 

krokodillen, als een heilzaam geneesmiddel wordt 

voorzien, hetwelk door de inlanders, gelijk 

beschouwd voor allerlei huidziekten, rheumatische 

aandoeningen enz, tot welk einde zij de ziekelijke 

der inlanders, 

welke Mohamedanen zijn, gebruiken het vleesch van 

deelen daarmede inwrijven. Geen 

deze dieren tot voedsel; doch sommige heidensche 

volken en bepaaldelijk de inwoners van de eilanden 

Nias Batoe, 

sommige Dajakkers 

en bewesten Sumatra, mitsgaders 

op Borneo en onderscheidene 

Alfoeresche volkstaminen in de Molukken, toonen 

of 

Waraan 

zich, in mindere meerdere mate, lief hebbers 

daarvan. Deze is, evenmin als eene der 

overige soorten van het geslacht, waartoe lij behoort, 

eigenlijk valsch of boos van aard. In gevangenschap 

zal hij dan alleen naar iemand bijten, wanneer hij 

getergd en verontrust wordt. Komt men hem te 

vabij dan opent hij wel den scherp getanden bek 

en keert zijnen grooten muil den mensch dreigend 

tegen, maar eenen aanval waagt hij zelden. Voor 

het overige speelt hij, het 

onophoudelijk met zijne, als die der slangen, lange 

gelijk men noemt, 

en in twee punten uitloopende tong, door haar in 

gedurige beweging, ver buiten den mond uit te 

steken, en dan weder in te trekken. „De gewone 

soort van Afrika, Varanus stellatus, schijnt in alle 

waterrijke streken van dit werelddeel voor te komen, 

in sommigen echter min of meer standvastige 

afwijkingen aan te bieden. Men merkt ook verschillen 

volgens den leeftijd op, vooral in de tanden, die bij de 

geheel oude voorwerpen meestal zeer stomp en afgerond 



zijn. De Arabieren van Noordoost-Afrika noemen 

dit dier »Oearan el Bahr”, hetgeen rivier-hagedis 

beteekent. Het maakt zich zeer nuttig door het 

opeten van kakkerlakken, die het tot onder de daken 

der huizen gaat opzoeken. Men heeft in Nieuw-Guinea 

eene soort, Varanus prasinus, die van de overigen 

afwijkt door hare slankere gestalte en hare fraaije 

groene kleur, welke slechts op de bovendeelen door 

zwarte, hoekige strepen afgebroken wordt. 

Vuranus prasinus. De groene Waraan. 

DE EL AED 

Men vereenigt onder dezen naam alle Saurers, die 

zich, door hun maaksel, aan onze gewane hagedissen 

aansluiten. Intusschen biedt hunne gestalte somtijds 

allerlei wijzigiwgen aan, vermits sommigen door hun 

in de lengte gerekt ligchaam, weleer aan slangen 

dan hagedissen doen denken, te meer daar ook hunne 

pooten. in dit geval, zeer onvolkomen zijn. 

De 

staart, welke, gelijk die der Gekko’s, zeer uan 

lhagerdis-Saurers hebben allen eenen langen 

afbreken onderhevig is. Hun kop is met veelhoekige 

schildjes bedekt. De schubben der bovendeelen zijn 

meestal klein, terwijl die der onderdeelen de gedaante 

kleine 

aannemen. 

van ep dwarse rijen geplaatste schilden 

Men 

huid 

ontwaart dikwerf eenige dwarse 

door de gevormde plooien, waardoor de 

zoogenaamde halsband of halskraaes dezer dieren 

Bij de soorten, die uitsluitend of bij voorkeur 

drooge streken bewonen, is de staart rolvormig of 

slechts weinig zamengedrukt. De meest bekende dezer 

is Varanus scineus. Zij wordt in de zandwoestijnen 

van het Noordelijke Afrika aangetroffen, en aldaar 

»Oearan el hard” genoemd, hetgeen »woestijn- of 

zandhagedis” beteekent. Zij is vaal geelbruin van 

kleur en heeft witte nagels. Levende voorwerpen 

dezer soort worden niet zelden voor de dierentuinen 

In Zuid-Afrika heeft 

Varanus albigularis, die steviger van maaksel is. Zij 

aangevoerd. men eene soort, 

slaat haar verblijf in rotsachtige streken bij welletjes 

of beekjes op; voedt zich met kleine zoogdieren, 

kikvorschen en krabben; slaat hare nagels, wanneer 

zij vervolgd wordt, zoo vast in den grond, dat men 

haar slechts met moeite kan losscheuren, en vlieet, 

zoodra dit gelukt, den vijand aan, om hem te bijten. 

Hetoderma horridum is de naam van het Amerikaansche 

dier, hetgeen men met de Waranen kan vergelijken. 

Het bewoont Mejico en bereikt een voet hoogte. 

Zijn staart is afgerond en niet langer dan het overige 

ligchaam. Het heeft korte en op eene lijn staande 

teenen. De tanden zijn van voren gegroefd. Zijn 

ligehaam is met knobbelachtige schubben bedekt. 

De bruinachtige kleur van dit dier 3s door geelachtige 

vlekken afgebroken, en de staart van bruine en gele 

ringen voorzien. 

SS A ESES: 

ontstaat. De zijdelings liggende oogen worden nagenoeg 

altijd door drie volmaakte oogleden beschermd. Er is 

De 

mond is ver naar achteren gespleten, de tanden liggen 

steeds een uitwendige gehoorgang aanwezig 

in eene gemeenschappelijke groef De tong is vrij, 

vleezig maar smal, met tepeltjes bedekt en van voren 

uitgesneden of gevorkt Bij alle soorten merkt men 

khierbuizen aan de dijen op. 

De 

erond op; slechts weinigen gaan te water, en er is 

meeste Hagadis-Saurers houden zich op den 

geene op boomen levende soort bekend. Hun voedsel 

bestaat in wsekten of in andere kleine ongewervelde 

Zij 

werelddeelen aangetroffen. 

dieren. worden, behalve in Australië, in alle 

Gelijk als bij de Agama’s heeft er ook bij de 

[lagedis-Saurers der oude wereld, ten opzigte hunner 
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tanden, eene doorgrijpende afwijking plaats van die 

der Nieuwe Wereld. 

DE MAGEDIS-SAURERS DER OUDE 

WAEIRSE ERD 

Zij zijn gekenmerkt doordat hunne tanden aan 

den wortel hol zijn en loodreet op de kaken staan. 

Men treft hen in Europa, Afrika en Azië aan. 

De PIGENLIJKE HAGEDISSEN, »LACERTA), zijn de 

soorten die min of meer op onze gewone hagedis 

gelijken. Haar hals is aan zijve benedenzijde van 

eenen halskraag voorzien; haar buik is met zes tot 

veertien rijen van gladde schubben bedekt, en men 

ontwaart aan elken poot vijf teenen van ongelijke 

lengte, die echter allen met nagels gewapend zijn. 

De tanden van het tusschenkaaksbeen zijn konisch, 

de volgenden zijdelings zameugedrukt, de achtersten 

stomp en in drie punten uitloopend. Bij sommige 

soorten zijn ook tanden in het gehemelte aanwezig. De 

hagedissen worden meestal in drooge, hetzij opene, 

hetzij met gras of struiken begroeide streken 

aangetroffen. Haar voedsel bestaat uit insekten, 

Er 

zijn een aanmerkelijk getal soorten van hagedissen 
bekend. 

slakken of andere kleine ongewervelde dieren. 

Onze gewone hagedis, Lacerta stirpium, heeft 

acht rijen buikschilden, en gekielde rugschubben. 

Het wijfje legt in het voorjaar een achttal eijeren, 

waaruit de jongen eerst laat in den zomer te 

voorschijn komen. Zij bewoont het heete en gematigde 

Europa, en komt ook in de drooge streken van ons 

land, en derhalve ook in de duinen nog algemeen 

voor. Eene andere, maar zeldzamer soort van ons 

werelddeel, die eveneens, ofschoon zeer enkel. in ons 

land aangetroffen wordt, Lacerta vivipara of perocea”, 

heeft veel overeenkomst met onze gewone hagedis, 

maar haar staart is dikker, zij is op de onderdeelen 

oranjegeel, en zij brengt levende jongen ter wereld. 

Eene van ons werelddeel 

gemeene soort, die noordelijk tot Zweden voorkomt, 

derde op steengronden 

is Lacerta muralis of vagilis”. In het warme Europa 

heeft men de geheel groene Lacerta viridis, die veel 

grooter dan de gewone soort is. De grootste en 

stevigste van allen is Lacerta ocellata, die in het heete 

Europa en Algerië aangetroffen wordt. Eene 

kleine soort uit laatstgenoemd werelddeel, Zacerta 
perspicillata, is merkwaardig doordat haar onderst 
ooglid doorschijnend is. 

Bij eene kleine soort, Opkiops elegans, van Klein-Azië 

en de Kaspische zee, is slechts een enkel kringvormig 
ooshid 

blijft. 

Eenige soorten zijn uitermate slank van gestalte, 

aanwezig, weshalve het oog steeds onbedekt 

en de staart is drie tot vier malen langer dan het 

overige ligchaam. Eene dezer, Tachydromus sexlineatus, 

bewoont Java, Borneo en China: de andere, Tachydronus 

Japonieus, die minder slank is, behoort in Japan t'huis. 

In Zuid-Afrika heeft men eene geheel slangvormige 

soort, Chamaesaura anguinea, wier vier pooten zich, 

ieder als een klein eenvoudig bladvormig aanhangsel 

vertoonen, hetwelk met schubben bekleed, en slechts van 

een enkel, met een nagel gewapend teentje voorzien is. 

DE HAGEDIS-SAURERS DER NIEUWE 

WEEIRSE LD; 

Ofschoon somtijds, in het uiterlijk en in hun 

geheel wezen, met de der Oude Wereld 

overeenstemmende, onderscheiden zij zich intusschen 

standvastig daarvan, doordien hunne tanden geenen 

hollen wortel hebben, en een weinig naar buiten 

soorten 

gerigt zijn. 

Sommige soorten zijn stevig van maaksel, en 

bereiken eene aanmerkelijke grootte. Zij hebben 

twee of drie huidplooijen aan de benedenzijde van 

den hals, klierbuizen aan de dijen en eene lange en 

diep gevorkte tong. Men treft haar in het heete 

Amerika, aan deze zijde van het Andes-gebergte 

aan. De gewone soort, Zejus monitor, bereikt drie 

voet lengte. 

dwarse banden, en haar staart is van breede, geele 

Deze groote Hagedis 

Zij is groenachtig van kleur met zwarte 

en zwarte ringen voorzien. 

wordt algemeen in Suriname aangetroffen. en men 

ziet er somtijds levende voorwerpen van in de 

dierentuinen. Zij houdt zich in drooge bosschen op, 

waar zij tusschen de wortelen der boomen holen 

graaft, die haar tot schuilplaats dienen. Zij is schuw, 

vlugtig zeer snel bij naderend gevaar, en verdedigt 

wanneer zij niet ontsnappen kan, door hevig 

Zij voedt zich met allerlei kleine dieren, 

haalt de 

zich, 

te bijten. 

zooals wormen, insekten en muizen, 

kippeneijeren en de kippen zelve weg, en eet ook 

vruchten. De inboorlingen zeggen, dat zij gedurende 

den regentijd maanden lang hare schuilhoeken niet 

verlaat. Daar haar vleesch zeer smakelijk is, zoo 

maakt men, vooral in Maart, als wanneer zij vet 

zijn, jagt op haar. Andere, kleinere soorten, hebben 

grootere buikschilden, en de voorzijde harer voorpooten 

is met schildjes, in plaats van schubben, bekleed. 

De gemeenste dezer in Suriname is Ameiva vulgaris. 

Hare groenblaauwe kleur is op den rug door zwarte, 

wormvormige vlekjes afgebroken. Nog eene andere 

menigvuldig in Suriname voorkomende soort is Ameiva 

murina, wier groene kleur aan de zijden door witte, 

ronde vlekken afgebroken is. dmeiva viridis, van 

Paraguay, wijkt van de overigen af‚ doordien de duim 

harer achterpoot zich als een eenvoudig stompje 

zonder nagel voordoet. 

Jij eenige soorten van Brazilië en Guyana zijn 

de schubben der onderdeelen van scherpe kielen 
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voorzien. Zij doen overigens door hare grootte en 

gestalte volkomen aan onze gewone hagedissen denken. 

Haar 

gestreept. 

ligchaam is op de bovendeelen overlangs 

Dit zijn Centropyr calcarata en striata; 

laatstgenoemde met grootere en gekielde rugschubben. 

heeft in Zuid-Amerika ook eenige soorten, 

wier staart sterk zijdelings zamengedrukt en langs 

Men 

zijne bovenlijn van twee rijen kielen voorzien is. Zij 

houden zich bij het water op, maar men zegt dat 

zij niet zwemmen. Bij het loopen dragen zij haren 

langen staart opgerigt, en zweepen er. mede heen en 

weder. Eene dezer soorten, Crocodilurus dracaena, 

bereikt drie tot vier voet lengte. 

Eenige kleine soorten zijn zeer rank van gestalte 

en teer van maaksel. De meest afwijkende dezer 

is Heterodactylus imbricatus, van Brazilië. Hare pooten 

zijn klein en kort, en de duim der voorpooten 

vertoont zich eenvoudig als een stompje zonder nagel. 

DER Er Or KD PEEN ACH ED ESES SEEN: 

ZONOSAURAE. 

Men noemt deze dieren Gordel-hagedissen, omdat 

de dikke schildjes of schubben, welke hun liechaam 

als eene soort van pantser insluiten, op regelmatige 

dwarse rijen of gordels verdeeld zijn, waardoor de 

bewegelijkheid van deze harde huidbekleeding mogelijk 

wordt. Men merkt bovendien, ter bevordering dezer 

beweging, aan weerzijden van het ligchaam, eene 

diepe huidplooi, in de gedaante eener overlangsche 

voren, op. Zij hebben volmaakte oogleden, en hare 

tong is vleezig, plat, miet uitrekbaar en aan het 

vooreinde uitgesneden. Hare gestalte is, volgens de 

soorten, somtijds zeer verschillend, vermits sommigen 

op hagedissen, andere op slangen gelijken. Deze 

dieren worden slechts in de heete luchtstreken 

aangetroffen. 

Sommige soorten doen door hare gestalte aan de 

Land-Agama's met stekelstaarten denken. Zij worden 

in Zuid-Afrika en Madagascar aangetroffen, en eene 

afwijkende soort bewoont Nieuw-Guinea. De grootste 

tot 

De gewone 

soort, Zonurus giganteus, heeft de schilden 

gekromde stekels of doornen verlened. 

soort, Zonurus cordylus, is bruinachtig. somtijds geheel 

zwart, en komt aan de Kaap de Goede Hoap voor. 

De soort van Nieuw-Guinea, Zouurus Novae Guineae, 

heeft alle bovendeelen met doornen gewapend; hare 

buikschilden zijn gekield, en de voren aan de zijden 

van het ligchaam ontbreekt. Zij is bruin van kleur. 

Sommige soorten van Mejiko en Californië hebben 

wel zeer harde, raar niet tot doornen verlengde 

schubben op de bovendeelen. Men wil, dat zij levende 

jongen ter wereld brengen. Eene dezer soorten, 

Gerrhonotus Deppüi, heeft gladde, eene andere, Gerrhonotus 

multicarmatus, gekielde schubben. 

De plaats van deze Amerikaansche soorten wordt 

in Zuid-Afrika en Madagascar vervangen door soorten 

met slankere vormen, wier gestalte aan die der 

Skinken doet denken. Hiertoe behoort Gerrhosaurus 

bifasciatus, van Madagascar, die aan weêrszijde van het 

ligehaam eene witte, zwart gezoomde streep heeft, 

Gerrhosaurus sepiformis, van Zuid-Afrika, is slank en fijn 

van maaksel; zijne pooten, voornamelijk de voorpooten, 

zijn klein, en de bruine kleur der bovendeelen wordt 

door twaalftal zwarte vlekken een overlangsche 

afgebroken. Saurophis seps, van Zuid-Afrika, is noe 

ranker van gestalte en heeft elken poot slechts van 

vier teenen voorzien. 

In Zuid-Amerika heeft men eenige kleine soorten 

met een rolvormig ligchaam, eenen tamelijk lansen 

en dikken staart en zeer kleine pooten, wier teenen 

vier, drie of twee in getale zijn, of zelfs seheel 

ontbreken, en gedeeltelijk of echeel van nagels 

ontbloot zijn. Hiertoe behooren: Chaleides Curieri, uit 

Columbië, met vier teenen, maar die der voorpooten 

zonder nagels, en Chaleides cophias, van Cayenne, 

met drie teenen zonder nagels aan de voorpooten, 

en steelvormige achterpooten zonder eenig spoor 

van teenen. 

Eene der merkwaardigste soorten dezer familie 

is Pseudopus Pallast, Hij heeft de gedaante eener 

slang, de voorpooten ontbreken geheel en al, en de 

achterpooten doen zich voor als stompjes zonder teenen. 

Zijn staart is veel langer dan het overige ligchaam, 

hetwelk met beenachtige, op den staart gekielde 

schubben bekleed is, De tanden zijn konisch, en de 

achtersten Oude voorwerpen hebben 

eene bruine kleur; de jongen zijn groenachtig, maar 

op de bovendeelen met bruin zwarte banden. Dit 

dier bereikt eene lengte van drie voet. Het bewoont 

Dalmatië, Zuid-Rusland en het heete 

Siberië _ Het houdt zich in beschaduwde, met hoog 

zeer stomp. 

Griekenland, 

gras en struiken begroeide valleijen op. Zijne 

bewegingen zijn zeer vlug, en het voedt zich 

In de gevangenschap 

Eene veel kleinere 

voornamelijk met hagedissen. 

is het een zeer gretige eter. 

soort, Caitta Africana, bewoont Kaferland. 

In het warme Noord-Amerika worden laatstgenoemde 

soorten vertegenwoordigd door eene soort, Ophisaurus 

ventralis genoemd. Zij is zeer kennelijk door het 
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volslagen gebrek aan pooten. Hare kleur is zeer 

veranderlijk. Zij wordt door de Anglo-Amerikanen 

afbreekt, hetgeen overigens het geval is met alle 

hagedissen en bovendien met andere Saurers, te weten 

pelass-snake”” genoemd, omdat haar staart hiet | de Skink-Saurers en de Gekko’s. 

DE eS Kol INN Kee Sn ORR RRS 

SCINCI. 

De Skink-Saurers herhalen, als het ware dezelfde 

vormen als de Hagedis-Saurers, maar hun ligchaam 

is behalve op den kop, nagenoeg eenvormig met 

tamelijk groote, gladde of van eenige kielen voorziene 

schubben bedekt, terwijl de kop met min of meer 

regelmatige schildjes bekleed is. De pooten zijn bij 

tamelijk klein, en zij ontbreken zelfs bij 

verscheidene soorten. Hun staart breekt 

gemakkelijk af als bij de Hagedis-Saurers en de 

Gekko's. Er zijn nooit poriën aan de dijen aanwezig. 

allen 

even 

Hunne tong is afgeplat, en aan haar vooreinde van 

eene insnede voorzien. 

Deze familie bevat een groot getal soorten, die 

somtijds zeer veel onderlinge overeenkomst hebben 

Zij leven op of onder de aarde, en worden in de 

heete en warme luchtstreken van alle werelddeelen 

aangetroffen. 

Men kan deze dieren onder de drie volgende 

hoofdafdeelingen brengen. 

DE SKINK-SAURERS MET OOGLEDEN. 

Deze onderafdeeling behelst de Skink-Saurers, 

wier oogen door volmaakte oogleden beschermd 

worden. 

Onder het zeer groote getal soorten, wier gestalte 

aan die der gewone hagedissen doet denken, hebben 

de meesten aan elke poot vijf met nagels gewapende 

teenen. De beroemdste dezer is Scincus officinalis. 

Haar snuit is afgeplat en derhalve wigvormig en 

hare teenen zijn met tandachtige schubben bekleed. 

Hare geelachtig grijze kleur wordt op de bovendeelen 

door een tiental donkere zware banden afsebroken. 

Dit dier bereikt de lengte eener manshand. Het 

bewoont de woestijnen van Noord-Afrika en het 

nabij gelegen Azië. Het loopt zeer behendig en 

verbergt zich, spoedig gravende, onder het zand; 

men ontmoet het ook in menigte in de bouwvallen. 

Zijn voedsel bestaat in allerlei insekten. Bij de 

Arabieren draagt het den naam van nAdda.” Het 

speelt in de geneeskunde van dit volk eene groote 

rol. In diezelfile eene andere streken treft men 

soort, Scincus sepsoides aan, die in het algemeen aan 

de voorgaande doet denken, maar veel ranker en 

fijner van maaksel is. In Ceram en Amboina heeft 

men Scineus gigas, die anderhalve voet lane wordt 

schubben heeft. 

groote soort, Scimens pachyurus of nrugosus’ wier 

en groote gladde Eene andere 

ligehaam echter met groote, beenachtige en knobbelige 

schubben bedekt is, komt van Australië. 

Op Java heeft men eene kleine soort, Scincus 

serpens, met een zeer langwerpig ligchaam en 

buitengewoon kleine pooten en teenen. 

In Zuidelijk Europa en lecft 

wormvormige soort, Seps chalcides, met buitengewoon 

Algerië eene 

korte pootjes die jeder slechts van drie teenen voorzien 

zijn Zij bereikt eenen voet lengte, houdt zich op 

weilanden en in bosschen op, voedt zich met slakjes, 

wormen en insekten, en is levendbarend. 

Bij andere soorten van min of meer wormvormige 

gedaante ontbreken de voorpooten geheel en al, en 

de achterpooten hebben den vorm van een stompje. 

Hiertoe behoort Bipes anguineus van Zuid-Afrika, 

wier stompjes in twee ongelijke puuten gespleten 

zijn. Bij Soridia lineata van Australië. en Pygodactylus 

Gronovië van Brazilië en Cayenne, zijn de stompjes 

ongedeeld. 

Men heeft ook soorten, bij welke, en de voor-en 

de achterpooten ten eenen male ontbreken Lene 

dezer is de welbekende Axgwis fragilis, gewoonlijk 

nHazelworm” genoemd. Dit dier is roodachtig 

bruin, en glanzig als zilver op gepolijsd metaal in 

het algemeen; langs de zijden ontwaart men donkere 

overlangsche streepen, en de onderdeelen zijn 

blaauwachtig. Het bereikt eene lengte van anderhalve 

voet, leeft in den grond of in aardholen, alwaar 

het ook overwintert, voedt zich met slakken, 

wormen en insekten en is levendbarend. Het wordt 

in Algerië en in een groot gedeelte van Europa en 

Siberië aangetroffen. Op onze lage landen komt 

het niet voor, maar wel somtijds in de duinen, 

waarheen het intusschen ook met hooi, uit de hoogere 

landen aangevoerd, gebragt kan zijn. In Zuid-Afrika 

leeft eene soort, Acoutias meleagris, bij welke het 

bovenste ovglid ontbreekt, terwijl haar snuit voorzien 

is van een groot schild, hetwelk door de neusgaten 

doorboord wordt 
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DE SHINKEN MET NAAKTE OOGEN. 

De soorten dezer kunstmatige onderafdeeling zijn 

gekenmerkt doordien hare kleine, kringvormige, of 

somtijds zelfs geheel ontbrekende oogleden, het oog, 

even als dit bij de slangen plaats heeft, geheel 

onbedekt laten. 

Sommige soorten hebben de gedaante van kleine 

hagedissen. Eene dezer, dölepharis Peronii, 1s van 

Timor oostelijk alle eilanden van 

den grooten Oceaan verspreid Eene 

Brazilië en Martinique, Gymrophthalmus quadrilineatus, 

over nagenoeg 

andere, van 

wijkt af‚ doordien de voorpooten slechts van vier 

teeven voorzien zijn. 

Andere hebben in het geheel geene voorpooten 

en de achterpooten verschijnen als twee afgeplatte 

Zij bewonen Australië, 

heeft de 

stompjes zonder teenen. 

De meest bekende. Pygopus lepidopus, 

schubben der bovendeelen gekield. 

Men heeft ook eene soort zonder eenig spoor van 

Dit is de kleine 

puella, van Australië. 

pooten. wormvormige _Aprasia 

DAEB REEN DD KE RES EAN SSN PND: 

De soorten dezer onderafdeeling hebben de oogen 

geheel onder de huid verborgen. Het zijn kleine, 

wormvormige dieren. 

Men heeft eenige soorten, b.v. Dibamus Gelebensis 

en Dibamus Nove Guinee, de eerste van Celebes, 

de tweede van Nieuw Guinea, die het eigenaardige 

verschijnsel aanbieden, dat de wijfjes in het geheel 

ontbloot 

achterpootjes in den vorm van een plat ongedeeld 

van pooten zijn, terwijl de mannetjes 

stompje hebben. 

Bij anderen ontbreken de pooten bij beide seksen, 

b.v. bij Zypline Cuvieri, van Zuid-Afrika. 

IDEE AEN Cree ANGAE DE SS ENNE 

TYPHLOPS. 

De varm dezer dieren doet aan dien der aardwormen 

denken. 

eenen kleinen kop, zeer kleine, in gen in het midden 

doorschijnend schild geplaatste oogen, eene geheel 

onder de huid verborgene ooropening en eenen zeer 

Zij hebben eenen korten en dikken staart, 

naauwen mond. Hun geheel ligchaam is met 

dakpansgewijze over elkander liggende schubben 

bekleed, die echter op den kop voor schildjes plaats 

maken. De tanden zijn in kleinen getale en veelal alleen 

in de bovenkaak aanwezig. Behalve de bovenkaak 

zijn hunne aangezigtsbeenderen tot een onbewegelijk 

geheel vereenigd. Zij worden, op of onder den 

grond, in de heete luchtstreken aangetroffen. 

De meeste soorten hebben eenen platten, afgeronden 

kop, en eenen naar binnen gekromden, aan zijn einde 

van eene hoornachtige punt voorzienen staart. De 

schubben zijn glad en glanzig. Er zijn, voor den 

staart, onder de huid, twee steelvormmige, van boven 

vereenigde beenstukjes aanwezig, die het bekken 

DE 

voorstellen. De gewone soort, Zyphlops reticulatus, 

van Suriname, is bronskleurig en bereikt eenen voet 

lengte. Eene kleine soort, Zyphlops Lalandei, leeft 

in Zuid-Afrika 

boomstammen, 

onder steenen of de schors der 

of ook op de velden, waar zij bij 

het ploegen Eene grootere, 

Typhlops lineatus, van Java en Sumatra, is met vele 

te voorschijn komt. 

bruine overlangsche strepen versierd. 

Bij andere soorten is de snuit veelal wiggevormig, 

en de stompvormige staart aan zijn boveneinde met 

eene groote plaat bedekt. Zij hebben beide kaken 

met tanden gewapend. Het bekken ontbreekt echter. 

Men treft haar in het Hiertoe 

behoort de meer dan eenen voet lange RAynophis 

heete Azie aan. 

ooyrhynehus, van Ceylon. Bij Uropellis Ceylonica is de 

snuit konisch, de staartplaat van gekielde schubben 

voorzien, en de middelste rij der buikschubben is 

grooter dan de overigen. Dit diertje maakt den naasten 

overgang tot de slangen. 

SEAN En EON 

OPHES. 

Men begrijpt onder den naam van slangen alle 

kruipende dieren, wier met schubben bedekt ligchaam 

buitengewoon in de lengte gerekt en van pooten 

ontbloot is, en wier kop en huid zeer vatbaar is 

voor uitrekking, en hen derhalve in staat stelt dieren 

te verslinden, die dikker zijn dan zij zelven. Het 
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is vooral laatstgenoemde eigenschap, die de slangen 

kenmerkt; want men heeft, zooals wij gezien hebben, 

ook Saurers met een slang vormig ligchaam en zonder 

pooten, terwijl men bij sommige slangen, voor den 

erond van den staart, haakjes waarneemt, die de 

achterste ledematen vertegenwoordigen. 

De vatbaarheid voor uitrekking van haren kop 

wordt voornamelijk te weeg gebragt doordat hare 

aangeziets- en vooral de kaakbeenderen, ja zelfs de 

beide takken der onderkaak van voren, onderling 

door banden, dus niet vast verbonden zijn, en dat 

dezer beenderen eene min of meer 

Hierbij komt nog, 

derhalve elk 

aanmerkelijke beweging toelaat. 

dat de keel langs hare middenlijn van eene diepe 

huideroef voorzien is, en in het algemeen de huid 

tusschen de schubben en schilden van den hals en 

romp zoo ruim is, dat al deze deelen voor eene 

buitengewone uitrekking vatbaar zijn. 

De oogen der slangen zijn nooit van oogleden 

voorzien, behalve eene met een en uitzondering, 

kleiner of grooter getal schildjes omzoomd. Hare 

gehoorwerktuigen zijn steeds onder de huid verborgen. 

Hare lange tone loopt van voren in twee priemvormige 

punten uit, en wordt, in de rust, in eene schede 

terug getrokken. Hare kaken zijn steeds met puntige, 

het 

behalve bij eene soort, van zoodanige 

haakachtige tanden gewapend, gehemelte is 

eveneens, 

tanden voorzien; daarentegen ontbreken bij vele 

bij 
sommige soorten zijn een of twee tanden der bovenkaak 

soorten de tanden in het tusschenkaaksbeen. 

langs hunne voorzijde van eene voren voorzien 

Bij de vergiftige slangen heeft de eerste tand der 

bovenkaak de bestemming, bij het toebrengen eener 

wond, het veraf daarin te brengen, en hij is tot 

dit einde hol en van twee openingen voorzien, de 

eene aan zijnen grond, de andere aan zijne punt, 

en deze openingen zijn bij sommigen door eene 

overlangsche voren vereenigd 

De gedaante der slangen is, volgens de soorten, 

veelvuldig gewijzigd. Het ligechaam is bij de eenen 

zijdelings zamengedrukt, bij anderen rolvormig. De 

staart, bij de eene kort, bij de andere zeer lang, 

neemt bij 

De 

dakpansgewijze. 

de zeeslangen de gedaante van een roeispaan 

aan. schubben overdekken elkaàr in den regel 

Bij 
het 

de meesten is de geheele 

buikvlakte van dier, den staart daaronder 

begrepen, met schilden bekleed. Dit is ook dikwerf 

het geval met den kop, en zij zijn alsdan op zijne 

bovenvlakte, veelal ten getale van negen. De neusgaten 

zijn meestal aan weerszijde van den snuit geplaatst; 

somtijds liggen zij intusschen op de bovenvlakte van den 

snuit, en zijn zelfs, zooals bij de zeeslangen, van kieppen, 

ter sluiting, voorzien. De oogen, ofschoon geheel vrij, 

zijn niet te min, aan hunne buitenzijde, door het 

algemeene bekleedsel der huid overtrokken, maar deze 

huid is hier zeer dun en doorschijnend, en wordt 

telkens, wanneer het dier vervelt, mede vernieuwd. 

Het tongbeen der slangen is door een eenvoudigen 

kraakbeenen draad vervangen. 

zijn buitengewoon in de lengte gerekt en verschoven, 

ten einde de 

van hals en romp plaats te kunnen vinden. De 

longen, die dikwijls slechts uit eenen zak bestaan, 

Hare ingewanden 

in lange, maar naauwe ruimte 

loopen somtijds van achteren in eenen luchtzak 

zonder cellen uit, terwijl zich van voren de 

lachteellen somtijds in de luchtpijp uitzetten. Er 

is geene stemklep aanwezig. De werktuigen van den 

bloedsomloop zijn overeenkomstig met die der Saurers, 

met uitzondering der Krokodillen. Er zijn bij alle 

slangen speekselklieren aanwezig, en zij zijn in den 

regel over beide kaken, tot aan de oogen en de 

reukwerktuigen verdeeld. De vergiftige slangen zijn 

bovendien van eene geheel eigenaardige, het vergif 

klier voorzien, die afscheidende naar de wangen 

ligt en zich van de speekselklieren onderscheidt, 

doordien zij, in stede van korrelig te zijn, in 

cellen verdeeld is Het vergif is een geelachtig, 

doorschijnend vocht, hetgeen een weinig alkalisch 

Het heeft 

uitwerking, wanneer het in wonden gebragt wordt, 

reageert. slechts dan eene naleelige 

en die werking is te gevaarlijker, naarmate het in 

grootere hoeveelheid en in bloedrijke, zachte deelen 

drinet, naarmate de temperatuur der lucht hoog, 

en het bijtende of gebetene dier in eenen hooger 

verkeert. geprikkelden staat Blijkbaar is echter 

ook de beet van sommige soorten gevaarlijker dan 

die van anderen? Er schijnen tegen de uitwerking 

van den beet van vergifijge slangen geene 

andere middelen te bestaan dan het oogenblikkelijk 

uitwasschen, uitzuigen en uitbranden der wonde; verder 

inwrijvingen met chloor of ammoniak, het onderbinden 

van het gebeten deel, en het inwendig gebruik van 

ammoniak. Wanneer de beet door eene grootere 

soort toegebragt is, schijnt intusschen ook de 

toepassing van voornoemde middelen niet te baten. 

De wervels der slangen zijn allen van uitsteeksels 

voorzien, en er heeft bij ééne soort het zonderlinge 

verschijnsel plaats, dat de andere doornuitsteeksels 

van het voorgedeelte des ligchaams in tandachtige 

haakjes uitloopen, welke den slokdarm doorboren. 

De hals- en rompwervels dragen allen ribben. 

De slangen voeden zich met allerlei dieren; 

intusschen wil men dat ééne soort, de Wratslang, 

ook van vruchten leeft. Zij drinken ook, en 

nemen, in de gevangenschap, somtijls aaumerkelijke 

hoeveelheden water of melk tot zich. Haar verblijf 

is, volgens de soorten, zeer verschillend. Sommigen 

houden zich geheel op boomen op; anderen klimmen 

op struiken; velen leven op den grond, hetzij mm 

bosschen, in opene, vruchtbare of woeste streken, 

in het gebergte of in valleijen, en onder dezen zijn 

er ook, die aardholen tot hare schuilplaats kiezen: 

nog anderen bewonen het zoete water, en sommigen 

is de zee uitsluitend tot verblijf aangewezen. Hare 



-« 4l 

plaatsbeweging geschiedt steeds door middel van 

zijdelingsche kronkelingen van het higchaam en den 

staart. Hare bewegingen zijn meestal vlug; maar 

vele vergiftige slangen zijn traag van aard. De meeste 

slangen zijn dagdieren. 

Er heeft bij de Slangen eene wezenlijke paring 

plaats, en zij schijnen jaarlijks slechts eenmaal 

te telen. Het wijfje leet hare eijeren in 

opeengehoopte, plantaardige zelfstandixheden, waarin 

voort 

zij van zelf door de warmte, ontstaan door gisting, 

ontwikkelen de 

heeft 

uitbroeden 

uitbroeden. Bij sommige soorten 

in het moederlijf, en men 

het 

deze tusschen 

jongen reeds 

dat sommige Boa's 

bevorderen, door 

waargenomen 

der eijeren 

kronkelingen van haar ligchaam te plaatsen. 

De Slangen worden in alle werelddeelen en 

de | 

luchtstreken tot 

Intusschen zegt men dat zij op Nieuw-Zeeland en 

aan de poolcirkels aangetroffen. 

en eenige der Zuidzee-eilanden ontbreken. Sommigen, 

b. v. de Boomslangen. Boa's en Zeeslangen, komen 

slechts in de heete luchtstreken voor. De Zeeslangen 

zijn zelfs tot de zeeën oostelijk van Ceylon tot aan 

de Zuidzee beperkt. De Ratelslangen treft 

slechts in Amerika, de Brilslangen en eigenlijke 

adders in de Oude Wereld aan. De Hartkop-adders 

men 

ontbreken in Afrika en Australië, de Zwemslangen 

in Zuid-Amerika. De Slangen in het algemeen zijn 

vooral menigvuldig in Oost-Indië en het heete Amerika. 

Men kan de Slangen onder twee natuurlijke 

hoofdafdeelingen brengen, waarvan de eene de 

vergiftige, de andere de niet-vergiftige soorten bevat. 

DEES NVEBIRSG IE T IN CAES SEAN EREN: 

De vergiftige slangen wijken ten eenenmale van 

alle overige slangen af‚ doordien zij van een toestel 

voorzien zijn, waarmede zij aan haren buit of hare 

vijanden beten kunnen toebrengen, welke in de 

meeste gevallen den dood of hevige ziekteverschijnselen 

Dit toestel 

in celletjes verdeelde 

ten gevolge hebben. bestaat uit eene 

onder de wangen ligsende, 

klier, die het vergiftige vocht afscheidt; uit eene 

buis, welke dit vocht in eene opening aan den 

voorgrond van den zoogenaamden gifttand leidt, en 

uit dezen tand zelven, die aan het vooreinde der 

bovenkaak vastzit, van binnen hol, maar aan zijve 

punt wederom van eene opening voorzien is, door 

welke het vergiftige vocht in de gemaakte wond 

uitgestort wordt, 

De aanwezigheid van dit gifttoestel wordt intusschen 

in vele gevallen door geene uiterlijke kenteekenen 

verraden, en een tal vergiftige slangen hebben, 

dientengevolge, in hare uiterlijke gestalte zooveel 

overeenkomst met de niet-vergiftige, dat zelfs de 

natuurkundige, zonder een inwendig onderzoek, zich 

hieromtrent bedriegen kan. 

Men treft in alle werelddeelen vergiftige slangen 

aan; maar zij komen, zoowel wat de soorten als 

de individus betreft, in veel kleiner getal voor dan 

de niet vergiftige. De meeste soorten leven op den 

grond; sommigen klimmen ook op heesters of zelfs 

op boomen, en aan eenigen is de zee uitsluitend 

tot verblijf aangewezen. 

De vergiftige slangen vormen drie zeer natuurlijke 

familiën, genaamd: Adder-giftslangen, 

en Slangadders. 
Zeeslangen, 

DE ADDER-GIFTSLANGEN. 

Onder deze familie behooren alle soorten, die 

door hare gestalte en maaksel min of meer op onze 

gewone adders gelijken. Zij vallen voornamelijk 

of 

hartvormigen kop, en doordien de pupil van het 

eener loodregte spleet heeft. 

in het oog door haren grooten, driehoekigen 

oog de gedaante Zij 

zijn meestal dik en gedrongen van ligchaam, en 

hebben eenen korten en dikken staart. Hare bovenkaak 

is kort, en behalve den langen gifttand, van geene 

andere tanden voorzien. 

Het zijn nachtdieren, en zij houden zich op den 

grond op; sommigen klimmen intusschen op heesters 

en De 

meesten brengen levende jongen ter wereld. Zij zijn 

eene soort leeft zelfs in het zoete water. 

tamelijk langzaam in hare bewegingen, houden zich 

meestal geheel rustig, en worden den mensch slechts 

dan gevaarlijk, wanneer men haar verontrust. Zij 

wachten, eveneens rustende, tot er een buit in hare 

nabijheid komt, die zij alsdan verwonden, door hare 

gifttanden er in te slaan, en deze dadelijk weder 

terug te trekken. Het gebetene dier, oogenblikkelijk 

de werking van het vergift ondervindende, kan zich 

paauwelijks meer verwijderen, en wordt gemakkelijk 

door de slang gevolgd en verslonden. 

Deze de 

vergiftige slangen, en haar beet, ten minste die 

familie bevat gevaarlijkste van alle 8 IJ 

der groote soorten, is meestal doodelijk voor den 8 IJ 
mensch. 

der Hartkop-adders, der Ratelslangen en der eigenlijke 

Adders. 

Zij vormen drie geslachten, te weten die 



DRESSEARRST IKS OPE ASDSDREERKSE 

TRIGONOCEPHALUS. 

De Hartkop-adders hebben, aan weêrszijde van den 

kop, achter de neusgaten, eene diepe groef, en haar 

staart is aan zijne punt met eene kegelvormige 

schub bekleed. Zij worden slechts in de heete en 

warme streken van Amerika en Azië aangetroffen, 

en houden zich veelal in bosschen of digt begroeide 

oorden op. 

De overledene natuurkundige reiziger S. Müller 

heeft omtrent de levenswijze der soorten van 

Nederlandsch Indië de volgende bijzonderheden 

aangeteekend. De Indische hartkop-adders stemmen, 

ten opzigte harer levenswijze, met de van elders 

bekende soorten, vooral ook met die van Brazilië, 

overeen. Het zijn trage, naar het schijnt geenen vijand 

kennende en zeer zeker geenen vijand schuwende 

dieren, welke het grootste gedeelte van hun leven, 

in eenen kring te zamen gerold, waarvan de kop het 

middelpunt uitmaakt, in eene schier onbewegelijke 

rust doorbrengen, en slechts dan gevaarlijk worden, 

wanneer mensch of dier hen onopmerkzaam te digt 

nabij komt, of zij in hunnen oogenschijnlijken 

doodslaap gestoord worden. De twee rood-bruine 

soorten, Frig. rhodostoma en puniceus, houden zich 

gaarne op sombere, min of meer duistere en vochtige 

plaatsen op, als tusschen het digte bamboesriet, 

onder oude omgevallene boomstammen, in aard- en 

rotsholen, digte struiken, doornige heiningen, enz. 

De eerste dezer twee toeft steeds op den bodem, 

doeh de andere slingert zich soms door struiken, 

kruipt in kleine boomen en in het bamboesriet, 

en vlijt zich tusschen de gaffels of op de twijgen 

en bladeren ter ruste. Ditzelfde is met alle groene 

soorten het geval, met dit onderscheid evenwel, 

dat deze meer in drooge en warme oorden behagen 

vinden, en zich dikwerf vrij op de groene takken 

nedervlijen of wel, daarom heen geslingerd, zich 

in de zonnehitte koesteren, terwijl de Trig. 

pumiceus meest aan zoodanige, minder lichte plaatsen 

de voorkeur geeft, welker kleur met die zijns 

ligchaams overeenkomt, waardoor hij slechts ais 

bij toeval opgemerkt wordt. De doorgaande beweging 

der hartkop-adders is langzaam; die der gewone 

soorten evenwel minder dan der roodbruine. Bij 

het doen van eenen aanval daarentegen, zijn de 

bewegingen van allen, zonder onderscheid, zeer snel; 

zoodanige aanval intusschen geschiedt alleen door 

het voorste gedeelte van het ligchaam, genoegzaam 

zonder daarbij van plaats te veranderen. Zij beginnen 

gewoonlijk miet, tot dat einde, den kop bedaard, 

doch eenigzins trillende omhoog te rigten, en na 

hun slagtofler juist in het oor gevat te hebben, 

schieten zij, met geopenden muil, pijlsnel er op 

af, dringen bunue lange gevaarlijke gifttanden met 

no 

terug, om hunne vorige rust te hernemen. Niet alzoo, 

wanneer zij eenen kikvorsch, klein hagedischachtig 

dier (vooral van het geslacht Seincus) of dergelijke, 

hun tot voedsel strekkende prooi bespringen, welke 

zij dadelijk vast in den muil geklemd houden 

en onmiddellijk beginnen te verslinden. Van de 

groene soorten, en onder deze voornamelijk van den 

Trig. viridis. schijnt de beet minder gevaarlijke 

gevolgen te hebben, dan van de twee rood-bruine, 

die door de inboorlingen van Java teregt zeer gevreesd 

zijn. Dr. Kuhl, onze overleden voorganger, vermeldt, 

dat, tijdens zijn verblijf te Buitenzorg, twee zich in 

den Gouvernementstuin aldaar, met het snijden van 

gras onledig houdende werklieden, door eenen grooten 

Trig. rhodostoma gebeten werden, van welke de een 

dier ongelukkigen reeds na verloop van vijf minuten 

den geest gaf; ons echter is geen voorbeeld van zulk 

eene snelle doodelijke uitwerking des slangenbeets 

bekend geworden; doch wel, dat menschen en dieren 

een of meer uren na de verwonding door een 

Trigonocephalus stierven. Op zekeren tijd wierpen 

wij in het hok, bij eene levende civetkat (Viverra 

rasse) eenen pas gevangen TFrig. rhodostoma van 

meer dan middelbare grootte. De civetkat toonde 

zich dadelijk zeer onrustig en beangst; zij hield zich 

zoo ver zij kon van haren gevaarlijken vijand 

verwijderd. Ook de Trigonocephalus scheen in 

de nabuurschap der civetkat weinig behagen te 

scheppen, en eene toenadering zorgvuldig te vermijden. 

Eensklaps echter, na gedurende eenigen tijd, door 

middel van een stokje te zijn verontrust en 

voortgeduwd, waagde hij eenen uitval en bragt de 

civetkat, ter zijde van het lijf, eene wond toe. Dit 

dier, op zijne beurt in toorn ontstoken, sprong 

plotseling op de slang en beet haar in den rug. 

doch niet diep en sterk genoeg, dat zij daardoor 

in hare bewegingen belemmerd werd. Het duurde 

dan ook, door ons onafgebroken aanzetten, niet lang 

of de Trigonocephalus bragt de civetkat andermaal 

eene wond toe, thans in den regter achterpoot, en 

wel zoo, dat er bloed zigtbaar werd, doch nu wierp 

zich de civetkat met zulk eene woede op den 

Trigonocephalus en vatte hem met hare scherpe 

tanden zoo krachtig van achteren in den nek, dat 

de beenderen kraakten, en de slang, sterk bloedende 

en onbekwaam tot verderen wederstand, zich in een 

hoek van het hok trachtte te verschuilen, terwijl 

de civetkat, over het geheele liechaam sidderende, 

zich in den tegenovergestelden hoek uitstrekte. Na 

verloop van omstreeks een uur Jagen beide, de 

civetkat zoowel als de Frigonveephalus, dood op 

de plaats. Gedurende dit belangwekkend, wreed en 

alleen om bet doel — natuurkundige waarneming -— te 

verontschuldigen schouwspel, hadden wij gelegenheid 

op te merken, dat beide dieren eikander altijd van 

achteren poogden aan te grijpen, en dat elk hunner 

kracht door, maar trekken den kop spoedig weder | zich steeds zoo ver van zijnen eevaarlijken vijand 



verwijderd hield, als de ruimte van het hok hun 

veroorloofde. Aangaande Trigonocephalus viridis 

moeten wij vermelden, dat de inboorlingen van Timor 

die slang voor geenszins zoo gevaarlijk houden, noch 

haren beet in die mate duchten, als de meeste 

overige, elders levende soorten van het geslacht, 

waartoe zij behoort, teregt gevreesd worden. Russel 

maakt reeds van deze bijzonderheid gewag, op grond 

van Koromandel 

En 

Sumatra, 

van hetgeen hem door de bewoners 

verhaald 

Timor, 

dienaangaande werd. inderdaad, 

noch op noch op waar deze 

Trigonocephalus insgelijks verre is van zeldzaam te 

zijn, is ons een eenig voorbeeld bekend geworden, 

dat eene door deze slang veroorzaakte verwonding 

heeft gehad. 

noemen deze giftslang Esau, de Rottinezen Keisau, en 

doodelijke gevolgen De Timorezen 

de bewoners van Poeloe Samauw of de zoogenaamde 

Koepangnezen Smolo. Door de Maleijers, aan de 

westkust van Sumatra, wordt zij, even als de twee 

andere groene soorteu, die dit eiland bewonen en 

wier beet verreweg gevaarlijker is, onder den 

algemeenen naam van Oelar biesa, d. i. letterlijk: 

giftige slang, begrepen. De Indische eilanders kennen 

weinige hulpmiddelen tegen de schadelijke werking 

van het slangengift in het dierlijke ligchaam. Zij 

bepalen zich daar bij hoofdzakelijk tot sympathetische 

of zulke kuren, van welke alleen in ligte gevallen 

redding te verwachten is. Zij besmeeren gewoonlijk 

de verwonde deelen met serie-kalk of gekaauwde 

kruiden en wortelen, dienen ook wel inwendig eenig 

afkooksel toe, prevelen tussclhienbeide gebeden, stellen 

Het 

meeste vertrouwen hechten zij aan de zoogenaamde 

tooverkunsten in het werk en dergelijken. 

slangensteenen, omtrent welke Rumphius een aantal 

zonderlinge berigten en vreemdsoortige sprookjes 

heeft medegedeeld. Met het uitsnijden of uitbranden 

der wond laten de inlanders zich zelden in; doch 

wel maken zij somtijds eenige scarificatiën of prikken 

in de huid, en zuigen bet bloed met den mond er 

uit, hetwelk van al de door hen aangewend wordende 

kuren zeker wel de verstandieste en heilzaamste 

te achten is. 

Het kan geene verwondering bareu, dat omtrent 

die geheimzinnige en gevaarlijke wezens, wier lange, 

scherpe en in buisvormige tanden, het ligchaam 

van anderen een vernielend vocht uitstorten — een 

vocht, hetwelk hun niet alleen ter erlanging van 

voedsel, maar ook ter verdedieing bestemd, veelal 

eenen schier onvermijdelijken en snellen dood ten 

gevolge heeft, — dat omtrent zulke wezens, bij die 

nog weinig verlichte volken, allerlei bijgeloovige 

meeningen en ongerijmde sprookjes te vinden zijn. 

Zoo bij verhaal luidt 

aldus — sommige der Orai lemah (Fricon. rhodostoma 

zouden voorbeeld —. het 

en pumiceus) gedurende hun leven nooit eenig 

voedsel nemen, maar afgezonderd als verworpenen 

op deze aarde vertoeven en hunne oogen ouafgewend 

naar de zon gerigt houden. Na verloop van zeker 

tijdsbestek zonden zich zeker deze boetelingen in de 

lucht opheffen eu booze geesten worden, welke 

somwijlen gedurende den nacht, de gedaante 

van vurige bollen eener groene, gele en roode 

kleur aannemende, op de woningen der menschen 

nederstrijken en aldaar onfeilbaar allerlei onheilen 

en vooral ziekte en sterfte zouden te weeg brengen. 

Deze is eene der menigvuldige overleveringen van 

gelijken aard, bij de Sundanezen en andere Indische 

eilanders bewaard en voortgeplant, en zal als een 

staaltje van het vindingrijke vernuft des bijgeloofs, 

meer dan voldoende zijn.” 

Sommige soorten hebben den kop, gelijk 

de overige deelen van het ligchaam, met schubben 

bedekt. die veelal gekield zijn. De gewone soort van 

Brazilië is die Frigonoeephalus _ Jararaca; 

De 

Van 

Suriname Jrigonocephalus _atroa. gevaarlijkste 

der _ Amerikaansche soorten is Frigonocephalus 

lanceolatus. Tij bewoont Martinique en de naburige 

eilanden, bereikt zes voet lengte, houdt zich gaarne 

in de suikerplantagen op, en wordt door hare 

grootte en menigvuldigheid tot eene ware landplaag, 

vermits er door haren beet jaarlijks vele negers om 

het leven komen. Overigens vindt zij een algemeen 

en overvloedig voedsel aan de, op deze eilanden, in 

groote menigte voorkomende pilori-ratten. 

Andere soorten, die meestal groen van kleur 

en met of zonder zwarte vlekken zijn, liebben 

eenen _ rolstaart, die haar in staat stelt om 

op struiken te klimmen. Onder deze behooren 

Prigonoeephalus bilineatus, van Brazilië. die groen is 

met twee gele strepen langs de zijden van den buik, 

en Prigonoeephalus viridis, van Bengalen, Sumatra, Java 

en Timor, die eenkleurig groen is, en gewoonlijk 

slechts bereikt. twee voet lengte Eene fraaie 

roodbruine soort, Prigonocephalus puniceus, wordt op 

Java aangetroffen. 

Men heeft ook eene reeks soorten, wier kop met 

schilden, op den bovenkop meestal ten getale van 

negen, bekieed is. Onder deze is vooral de eladde 

Hartkopadder, Prigonocephalus rhodostoma, van Java, 

kennelijk aan hare gladde schubben en bruingele, 

door groote bruine ruitvlekken afgezette kleur. 

De gladde Hartkop-adder. _ Prigonocephalus rhodostoma. 



Tot deze onderafdeeling behoort ook de eenige 

tot noe toe bekende Adder-giftslang, die in het 

water leeft. Zij bewoont de rivieren van het warme 

Noord-Amerika, en voedt zich met visschen, weshalve 

haar ook de naam van Zwigonocephalus piscivorus 

gegeven werd. 

DIERIRMARTEENE NS NERSMIN A GRENS 

CERNO RTRA RUS 

Het geslacht der Ratelslangen bevat een klein 

getal soorten, allen uit Amerika afkomstig en welke 

gekenmerkt zijn doordien haar staart van een. 

uit beweegbare, hoornachtige ringen zamengestelden 

ratel voorzien is, die intusschen bij eene soort door 

een eenvoudigen langen en harden stekel vervangen 

wordt. Zij hebben overigens, gelijk de Hartkop-adders, 

diepe groeven achter de neusgaten. 

De gewone ratelslang, Crotalus horridus, wordt in 

Zuid-Amerika aangetroffen. Zij bereikt eene lengte 

van zes voet, en houdt zich in drooge, opene streken 

op. Zij verraadt, op den grond zamengerold liggende, 

bij aannadering van den mensch, hare pabijheid, 

door schielijke bewegingen van haren ratel, waardoor 

een als het ware, waarschuwend geluid voortgebragt 

wordt, hetgeen men tot op eenen afstand van twintig 

tot dertig voeten goed hooren kan. Eene even groote 

sourt, Crolalus durissus of vatricaudatus”’, wordt in 

Noord-Amerika tot 45° N. B. 

voedt zich voornamelijk met kikvorschen, kleine 

aangetroffen. Zij 

vogels, eekhorentjes en andere kleine zoogdieren. 

De soort, wier staart, in plaats van een ratel, 

met een langen doornachtigen stekel gewapend is, 

Crotalus mulus of »Lachesis”, wordt in de bosschen van 

Brazilië en Suriname aangetroffen. In laatstgenoemde 

Kolonie geeft men haar den naam van »Boschmeester”. 

Zij bereikt tot tien voet lengte, en is de grootste 

van alle Adder-giftslangen. 

DRERASDEDHERRESS 

VINE NE NRA 

Het gebrek aan zoogenaamde neusgroeven is het 
kenmerk, waardoor men oogenblikkelijk de Adders 
van de Hartkop-adders en Ratelslangen onderscheiden 
kan. Haar kop is meestal met schubben gelijk aan 
die van het overige ligchaam bekleed, en deze zijn 
gewoonlijk gekield. Zij bewonen uitsluitend de Oude 
Wereld, en men treft haar meestal in opene, 
zand- of rotsachtige streken of ook in bosschen aan. 
Eenige soorten hebben eenen rolstaart, en klimmen 
op struiken. 

Men treft in Afrika de grootste en dikste soorten 

44 n- 

aan. Eene dezer, de Neuskoorn- Adder, Vipera rhinoceros, 

is nagenoeg zoo dik als een mansarm en haar kop 

heeft de grootte eener vuist. 

van kielen voorzien. 

Hare schubben zijn 

Zij wordt aan de Goudkust 

aangetroffen en heeft twee groote schilden als hoorns 

tusschen de neusgaten. 

De Neushoorn-Adder. Vipera rhinoceros. 

Eepe andere met deze zeer verwante soort, 

Vipera nasicornis, wier snuit eveneens van twee 

hoorns voorzien is en die mede de Goulkust bewoont, 

heeft gladde schubben. In Zuid-Afrika heeft men 

eene zeer groote soort zonder hoorns, Zipera arielaus, 

die door de Nederlanders dezer streken »Pofadder” 

genoemd wordt, omdat zij, bij aanvallen, de gewoonte 

heeft van haar ligchaam achter over te buitelen. 

Men heeft herhaaldelijk gelegenheid gehad, levende 

voorwerpen van dit vreeselijk dier in onzen Dierentuin 

te zien. Im Zuid-Afrika heeft men eene veel kleinere 

soort, Vipera cornuta, met verscheidene punten op 

het boven-oogschild. Pypera cerastes, uit Noord-Afrika, 

heeft boven elk oogschild eene lange priemvormige 

schub. De tot zes voet groote Vipera elegans, van 

het vasteland van Indië, is zeer fraai geteeken|l. 

Europa brengt drie soorten vau adders voort, en 

dit zijn tevens de eenige vergiftige slangen van dit 

werelddeel. Onder deze is de gewone Adder, Vipera 

berces, de meest verbreide, vermits zij in het geheele 

gematigde Europa tot Skandinavië en Groot-Brittannië 

voorkomt. Men heeft haar ook in de hooger 

gelegene streken van ons land aangetroffen. Haar 

voedsel bestaat in muizen, kleine vogels, hagedissen, 

insekten en wormen. Zij houdt zich op de heide 

of tusschen kruiden en steenen op, en kruipt in 

het koude jaargetijde in aardholen, tusschen steenen 

of in holle boomen, ten einde te overwinteren. 

Intussehen worden zij, voor den dag gehaald, spoedig 

wederom wakker. Hare eijeren, ten getale van 

twaalf tot twintig, ontwikkelen in het moederlijf. 

De tweede soort, Vipera aspis, wordt in Italië, 

Sicilië, Spanje en Frankrijk noordelijk tot bij Parijs 

aangetroffen. De derde, Pipera ammodytes, bewoont 

het zuidoostelijke Europa. Zij heeft eenen rolstaart 

en klimt op heesters, ten einde vogels te vangen. 



Aan de Goudkust beeft men eveneens cene soort 

met eenen rolstaart, en die ook op struiken klimt. 

Zij is geheel groen met gele vlekken, en wordt 

Vipera chlorechis genoemd. 

De meest afwijkende soort is Vipera acanlhophis, 

Hare wenkbraauwschilden zijn sterk gewelfd, en de 

dunne staart is, aan zijn einde, met eene harde, 

puntige en kromme schub gewapend. Dit 

is buitendien wegens zijne verre 

het behalve Australië en 

dier 

merkwaardig 

verspreiding, vermits 

Nieuw-Guinea, ook op de Aroe-eilanden, Ceram en 

de Papoe-eilanden, zelfs tot in die der Geelvinkbaai 

voorkomt. 

DRERARERERS EA N° G-BN. 

EDER S ORB ERIS: 

De Zeeslangen vormen eene geheel afgeslotene 

groep van slangen, en er zijn dan ook geene 

overgangen tot andere groepen aanwezig. Zij zijn 

bovendien, allen op den eersten oogopslag, kennelijk 

aan haren staat, die de gedaante heeft van een 

roeispaan. Daar zij uitsluitend voor het verblijf in 

het water, en wel in de zee, bestemd zijn, en nooit 

op het land komen, zoo beantwoordt ook haar vorm 

en die van al hare deelen aan deze levenswijze. 

Zooals wij reeds vermeld hebben, is het vooral haar 

staart, die eene geheel andere gedaante heeft dan 

die van alle overige slangen, dewijl dit werktuig, 

buitengewoon zijdelings zamengedrukt en zeer hoog, 

zich vertoont als het platte uiterste gedeelte van 

een roeispaan, en inderdaad ook tot een gelijk doel 

dient. 

middelmatige 

Deze staart is overigens slechts van zeer 

lengte. Hare neusgaten zijn geheel 

naar boven gerigt en kunnen door kleppen gesloten 

worden. De oogen zijn eveneens min of meer 

naar boven gerigt. Haar kop is niet breeder dan 

de hals, heeft eenen afgeronden snuit en is met 

schilden bedekt. Het overige ligchaam is daarentegen, 

bij de meeste soorten, met zeshoekige, tamelijk 

zachte schubben bekleed. De gifttanden zijn tamelijk 

kort, en men ontwaart achter deze mog eenige 

ondoorboorde tanden. De meeste soorten zijn van 

eene geelachtige kleur, die echter door donkere 

lanes T dwarse banden, of de ruglijn van het dier 

geplaatste rutvlekken, afgebroken wordt. De lenote 

dezer dieren bedraagt ongeveer, volgens de soorten, 

Haar 

voornamelijk uit visschen en kreeftdieren, terwijl 

van twee tot zes voet. voedsel bestaat 

zij zelven dikwijls een buit der haaijen worden. Zij 

brengen levende jongen ter wereld. 

Het verblijf der Zeeslangen is beperkt tot den 

Oceaan en Sulle 

Zij komen noordelijk tot aan de kusten 

Indischen van daar tot in de 

Zuidzee. 

van Japan en zuidelijk tot aan die van Australië 

voor. Zij vereenigen zich dikwijls tot groote scholen 

en naderen somtijds ook de monden der rivieren. 

Zij komen nooit aan het land, en sterven weldra, 

nadat zij gevangen werden. 

De zoogenaamde Noordsche zeeslang, waarvan 

de nieuwspapieren nog van tijd tot tijd gewag 

maken, bestaat niet in werkelijkheid, maar slechts 

in de verbeelding van onkundige zeelieden, opgewekt 

Wij hebben reeds 

voor langer dan dertig jaren al de redenen uiteengezet 

door oude bijgeloovige verhalen. 

van de onmogelijkheid van het bestaan van zoodanig 

meer dan reusachtig dier, en als verklaring van 

dit verhaal het door ons zelf gezien verschijnsel 

van een grooten troep in eene lijn achter elkaar 

zwemmende Dolfijnen aangevoerd. 

Sommige soorten van Zeeslangen zijn gekenmerkt 

doordien haar buik met eene rij zeshoekige schubben 

bezet is, die naauwelijks grooter zijn dan die der 

overige deelen van het ligchaam. Deze soorten zijn 

min of meer rank van gestalte. Eene der meest 

algemeen verbreide is Hydrophis striatus. Eene andere, 

Hydrophis gracilis, is kennelijk aan haren dunnen 

hals en buitengewoon kleinen kop. 

Bij andere soorten loopt eene huidplooi langs 

de middellijn van den buik, Zij zijn ineengedrongen 

van gestalte. Hiertoe behoort de eemeenste soort 

van alle Zeeslangen, Mydrophis pelamis genoemd. 

Zij is gekenmerkt door hare zeer kleine schubben. 

Eene andere soort, Mydrophis pelamidoides, heeft de 

schubben van gewone grootte. 

Hydrophis pelanrnidoides. 

Men heeft ook Zeeslangen met harde, dak pansgewijze 

elkaàr overdekkende schubben, wier buik met eene 

rij van breede schilden bekleed is, en wier neusgaten 

dienen de vrij algemeen verbreide Aydruphis colubrinus, 

zijdwaarts gerigt zijn. voorbeeld dezer kan 
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waarvan men voorwerpen op spiritus in de meeste 

verzamelingen aantreft 

DES TANG HAND EDRERRNSE 

De naam van Slang-adders is gekozen om aan 

te duiden, dat de soorten dezer familie in hare 

gestalte veel overeenkomst met de niet-vergiftige 

slangen hebben. Deze overeenkomst is, inderdaad, 

dikwijls zoo groot, dat men, zonder een onderzoek 

der tanden, in vele gevallen, in het onzekere is, of 

men eene slangadder of eene niet vergiftige slang 

voor zich heeft. Het is derhalve ook moeijelijk, om 

bepaalde uiterlijke kenmerken voor de Slangadders 

merke ìintusschen hieromtrent 

Zij hebben in den 

op te geven: men 

het volgende op. regel gladde 

schubben; haar arootte 

of klein, afgerond en met schilden bedekt; het 

ligchaam is veelal min of meer in de lengte gerekt 

kop is middelmatig van 

en zelden -ineengedrongen; de pupil van het oog is 

kringvormig; de gifttanden, eindelijk, zijn kort, en 

worden door ondoorboorde tanden gevolgd. 

worden in alle werelddeelen, 

Zij leven op het 

De slangadders 

bebalve in Europa, aangetroffen. 

land, maar sommigen houden zich bij voorkeur in 

de nabijheid van het water op, en eenigen klimmen 

zelfs op heesters en boomen. Zij gaan bij dag op 

roof uit en velen zijn vlug van aard, en vervolgen 

niet zelden haren buit of hare vijanden. Zij leggen 

eijeren. 

De Slangadders kunnen onder de volgende twee 

hoofdgeslachten der Brilslangen en Elaps gebragt 

worden. 

DrE SBER ISR RATINS GEE NNS 

INAS JAS 

De Brilslangen hebben in het algemeen de uiterlijke 

gedaante van de gewone niet vergiftige landslangen, 

»Coluber”, maar zij zijn onder alle overige slangen 

gekenmerkt, doordien haar hals min of meer zijdelings 

uitgezet kan worden. Zij zijn stevig van maaksel, 

haar kop is van middelmatige grootte, de staart 

middelmatig en allengs versmald uitloopend. De 

schilden van den kop zijn groot en zeer evenredig 

ontwikkeld, maar het teugelschild ontbreekt gewoonlijk. 

De buikschilden breed. Men treft de 

Brilslangen slechts in Afrika, in het heete Azië en 

zijn zeer 

Australië aan. Zij houden zich veel in opene streken 

op, maar sommigen leven in bosschen en klimmen 

zelfs op boomen. Velen beminnen de nabijheid van 

het zoete water, en 

beeken en rivieren. 

zwemmen Zoo noodig, over 

De beroemdste soort, van welke men den naam 

van alle overige ontleend heeft, 1s de gewone Brilslang, 

Naja tripudians, van Hindostan en Ceylon. Zij kan 

haren hals, door middel der langere en bijkans niet 

gekromde ribben van dit gedeelte, zijdelings schijfvormig 

uitbreiden, en het is alsdan, dat de zwarte vlek, 

waarmede de nek versierd is, in zijn geheel te 

voorschijn treedt. Het is deze vlek, wier gedaante 

aan die van een zoogenaamden knijpbril doet denken, 

heeft tot 

Bij de inboorlingen draagt zij overigens 

die aanleiding gegeven den naam van 

Brilslang. 

den naam van »Naja’ en is bovendien aldaar onder 

van »Kover Kapel” bekend: een sanskrietsch 

woord, hetgeen Koning der Slangen beteekent. Dit 

dien 

laatste woord werd door de Portugezen bij de 

bezitneming van Hindostan, volgens den klank, in 

hunne taal als »Cobra de capello’” overgebract. 

Cobra de capello wil echter zeggen »Slang met den 

hoed” of verkort »Hoedslane”, en er wordt hiermede 

gezinspeeld op de gewoonte dezer slang van, bij het 

uitbreiden van haren hals, den kop in eenen regten 

hoek daarmede te brengen, waardoor de kop het 

bedekt te Eene aanzien krijst van 

zonderhinger verbastering van dit woord heeft door 

zijn. nog 

de Nederlanders aan de Kaap de Goede Hoop plaats 

gehad, door het van de Portugezen overnemende 

en eveneens op brilslangen toepassende, in Koperen 

Kapel te veranderen. De Brilslang kiest tot schuilplaats 

Haar 

voedsel bestaat in kikvorschen, padden, hagedissen, 

onderaardsche holen, vooral muizenholen. 

kleine vogels en kleine zoogdieren. Zij heeft, gelijk 

de meeste andere soorten, de gewoonte, van bij 

naderend gevaar haar ligchaam op te rigten, zoodat 

het slechts op den staart gesteund is, den hals wt 

te breiden, den kop in eene herizontale rigting te 

brengen, de bewegingen harer vijanden gade te slaan, 

en indien deze digter bijkomen, haar speeksel of 

vergif op hen uit te spuwen, ofschoon dit laatste 

geene nadeelige uitwerking te weeg kan brengen. 

De goochelaars van Oost-Indië vangen de brilslangen, 

om eene soort van dans met haar te vertoonen, 

die door fluitspelen begeleid wordt, en daarin bestaat, 

dat de opgerigte slang de bewegingen der vuist van 

den goochelaar volgt. Men heeft ten onregte gemeend, 

dat deze goochelaars geheime middelen bezitten, om 

zich tegen den beet dezer zeer vergiftige dieren te 

beschermen; men mag intusschen veeleer aannemen, 

dat hunne kunst ze zonder gevaar te behandelen, 

op dezelfde gronden berust als die der zoogenaamde 

dierentemrmners, te weten eene naauwkeurige kennis 

van de geheele geaardheid der dieren, die men 

behandelen wil. Het is overigens bekend, dat de 

Adder-vangers van ons werelddeel adders bij den 

staart opnemen en zoo handig daarmeê weten om 

te gaan, dat zij geen gevaar loopen van gebeten te 

worden. Op de Soenda-eilanden wordt de Brilstang 

vervangen door eene soort, Naja sputatrie genoemd, 
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die de grootste overeenkomst met haar heeft, maar 

nagenoeg geheel zwartbruin van kleur is. Wijlen 

Dr. S. Müller vermeldt het volgende over deze soort. 

»De zwartbruine brilslang is op de Soenda-eilanden 

niet zeldzaam. De Soendanezen op Java bestempelen 

het jonge dier met den naam van Orai-sindoek, 

d. 1. lepelslang, naar den lepelvormig uitgezetten 

hals, het oude met dien van Orai babie, d. 1. varkenslang, 

naar de zwart blaauwachtige kleur, gelijk die van 

een Chineesch zwijn. De Maleyers in de Padangsche 

bovenlanden van Sumatra kennen deze brilslang vrij 

algemeen, onder den haar bijzonder kenmerkenden 

naam van Oelar bieloedakh, d.i. giftspuwende slang. 

Door de Bejadjae Dajakkers van Borneo, is ons 

voor haar de naam Hantiepeh poera, d.i. dorpslang, 

opgegeven, omdat men haar dikwerf in bewoonde 

plaatsen en zelfs binnen de huizen aantreft. Zij 

kiest bij voorkeur tuinen, velden en weilanden, de 

oevers van rivieren, opene, met struiken begroeide 

vlakten en diergelijken tot verblijf; gedurende den 

dag verbergt zij zich vaak in aardholen, onder oude 

omgevallen boomstammen en steenhoopen, in 

rotsholen, kelders enz, somwijlen ook kruipt zij 

midden op den dag heen en weder, naar voedsel 

zoekende. Wordt zij vervolgd, dan tracht zij zich 

met snelle sprongen door de vlugt te redden, doch 

is weldra afgetobd. In dat geval rigt zij zich plotseling 

in schier regtstandige houding op, waarbij haar 

staart tot steunpunt dient, zet den hals breed uit, 

blikt met waterpas gerigten kop op den haar 

bedreigenden vijand, naar wien zij, onder een 

vervaarlijk gesis en voorwaartsche bewegingen met 

het bovenlijf, een speekselachtig schuim uitwerpt. 

Haar voedsel bestaat in kikvorschen, kleine 

hagedisachtige dieren, muizen en vogels. Opmerkelijk 

is het, dat op de Indische eilanden de brilslang 

volstrekt niet tot ten vermaak strekkende spelen 

(zoogenaamde dansen enz.) gebruikt wordt. De 

slangen, waarmede de priesters op Java somwijlen 

goochelkunsten, maar verschillend van die der 

Hindoe's, ten uitvoer brengen, zijn doorgaans niet 

giftig. Het zijn gewoonlijk soorten van de geslachten 

Python en Coluber.” De Brilslang van Egypte, Naja 

hoje, die eenkleurig bruin is, stemt in hare levenswijze 

Ook in 

dit land bestaat en bestond er, zoo ver de geschiedenis 

met die van de gewone brilslang overeen. 

opklimt, het gebruik van zoogenaamde toovenarijën 

met dit dier te maken. Zij was bij de oude Egyptenaren 

behoorde onder den naam van »Oero’ bekend, en 

bij dit volk, zooals vele andere dieren, tot de 

zoogenaamde geheiligde dieren. In Zuid-Afrika wordt 

haar plaats vervangen door eene zeer verwante soort, 

Noja nivea genoemd, omdat zij niet zelden geheel 

treft ook bruin 

gevlekte of vaal gele of geheel bruine voorwerpen 

witachtig is. _Intusschen men 

aan. Zij klimt somtijds op boomen, schuwt niet 

over wateren te zwemmen, en vervolet niet zelden 

de menschen, die in hare nabijheid komen. De 

Nederlanders Zuid-Afrika noemen dit dier 

»Koper-Kapel.” Op de Soenda-eilanden heeft men 

eene soort, Naja bungaroides, die in den jongen 

leeftijd zwart met lichtgele vlekken en strepen is, 

van 

in gevorderden leeftijd daarentegen eenkleurig bruin 

wordt. Deze is met Crotalus mutus, de grootste van 

alle bekende slangadders, vermits zij tot tien voet 

lengte bereikt. De gewone brilslang van Australië, 

Noja porphyrea, is op de bovendeelen zwart, op de 

zijden purperrood en heeft eenen gelen buik. In 

Kafferland heeft men eene soort, Naja augusticeps, 

die veel ranker van gestalte is en eenen smaller 

kop heeft dan voornoemde soorten. Zij is groen 

of bruin van kleur, en klimt op heesters en boomen. 

Men heeft in Zuid-Afrika eenige kleinere soorten, 

die veelal fraai gekleurd zijn. Eene dezer, 

Vigrum, heeft gladde schubben en haar geheel ligchaam 

is met roode en zwarte ringbanden versierd; zij wordt 

Naja 

door de Nederlanders van Zuid-Afrika »Kousenband”’ 

genoemd. Eene andere, Naja Maemachates, door 

diezelfde kolonisten »Spuwslang” of »roode koperen 

Kapel’ genoemd, heeft gekielde schubben en is 

fraai zwart purperkleurig. Aan laatstgenoemde soort 

sluit zich Naja seutata of »Cyrtophis”, uit Kafferland, 

aan, die van alle overigen afwijkt door haren zeer 

korten, aan het einde van een groot, opwaarts 

gerigt schild voorzienen snuit. 

De Boom-brilslang, Naja Jamesonii of »Dendroaspis”, 

is zeer gekenmerkt doordien de schubben van 

haren rug dubbel zoo groot zijn als die der zijden. 

Al hare ligchaamsdeelen zijn zeer in de lengte 

gerekt, zij is groen van kleur, leeft op boomen en 

wordt aan de Goudkust aangetroflen. 

Naja Jamesoniùt. De Boom-brilslang. 

DES EN ARPSS: 

EAR RS: 

De Elaps zijn slangadders uit de heete luchtstreken, 

met een in de lengte gerekt, min of meer rolvormig 

ligehaam, eenen korten dikken en stompen staart, 

eenen kleinen kop, die niet dikker is dan de hals, 



een stompen snuit, kleine oogen en eene naauwe  weêrszijde langs den geheelen hals uitgestrekt zijn. 

mondopening. Het teugelschild ontbreekt meestal, 

en de bovenlip is in den regel slechts met zeven 

schilden bekleed. 
dun van gestalte, en daar deze, door hunne kleine 

mondopening, niet in staat zijn, de leden der menschen 

De meeste soorten zijn klein en 

te vatten en te verwonden, en ook anders rustig 

van aard zijn, zoo worden zij veelal niet gevreesd. 

De Amerikaansche soorten hebben het ligchaam 

met koraalroode en zwarte ringen versierd. De 

meest algemeen bekende dezer is Mlaps lemniscatus, 

van Suriname. 

In Zuid-Afrika heeft men eene kleine, zeer fraaije 

soort, Blaps Hygiene, die op den rug oranjerood is 

met zwarte, netvormige vlekken. Eene bruine soort | 

van de Goudkust, Maps irregularis of pinornatus”’, 

is merkwaardig door hare, voor de grootte van het 

diertje, buitengewoon lange gifttanden. 

De Soenda-eilanden, 

furcatus, is lang en dun, op de onderdeelen lichtgroen | 

gewone soort der Blaps 

met zwarte, dwarse vlekken, en overigens bruin, 

maar aan weêrszijde met eene witte, langs den rug 

met eene oranjeroode streep. De slankste van alle 

soorten is Maps bivirgatus, vermits zij bij vier voet | 

lengte naauwelijks de dikte van een manspink heeft. 

Hare giftklieren bieden bovendien het zonderlinge 

verschijnsel aan, van in de lengte gerekt te zijn en 

dit wel in zoo buitengewone mate, dat zij aan 

DIE NME 

De tweede hoofdafdeeling der slangen bevat, | 

zooals hare benaming aanduidt, alle soorten die | 

van geene vergift-afscheidende klier, maar slechts 

van speekselklieren voorzien zijn, zoodat haar beet 

geene andere gevolgen als die eener gewone wonde 

heeft. 

de 

Hare gestalte en levenswijze bieden, volgens 

soorten, veelvuldige afwijkingen. Velen leven 

op boomen of in het zoete water, hetgeen bij de 

vergiftige slangen zeldzame verschijnselen zijn; 

daarentegen zijn de voorwerpen van niet vergiftige 

slangen, die men bij uitzondering in zee ontmoet, 

slechts uit de rivieren daarheen verdwaald, terwijl, 

zooals wij boven gezien hebben, de zee aan eene 

geheeie familie van vergiftiee slangen tot verblijf 

aangewezen is, De meeste niet vergiftige slangen 

houden zieh intusschen op den grond, sommigen 

zelfs onder den grond op. Zij worden in alle 

werelddeelen aangetroffen, en wel in veel grooter | 

getale, dan de vergiftige slangen, zoowel wat de 

soorten als individus betreft. 

Men kan de miet vergiftige slangen verdeelen 

Dit diertje is donker paarschachtig blaauw van 

kleur, die aan weèêrszijde door eene witte zigzag-lijn 

afgebroken wordt, terwijl de onderdeelen van het 

ligehaam en de kop fraai karmijnrood zijn. 

Andere min of meer afwijkende soorten heeft 

men in Nieuw-Guinea en Australië. 

Aan de Elaps sluiten zich eenige 

dikkere soorten uit Oost-Indië aan, die 

grootere en 

gekenmerkt 

zijn doordien haar rug met eene reeks van groote 

schilden bekleed is. Zij bereiken tot zes voet lengte, 

zijn kleur, met 

dwarsbanden of ringen, en vormen het ondergeslacht 

Buraarus. De meest bekende soorten zijn Buzgarus 

blaauwachtig zwart van gele 

annularis en semifasciatus, de eerste met geheele gele 

ringen, de tweede met halve gele banden. Zij worden 

op het vasteland van Indië, op Ceylon en Java 

aangetroffen, en behooren onder de zeer gevaarlijke 

soorten. 

of zelfs onder de gebouwen, ter wille van de muizen 

ratten, huizende, haar tot eenen 

gemakkelijken buit verstrekken. Dit heeft zelfs in 

het lage gedeelte van Batavia plaats, en daar zij 

Op Java verschuilen zij zich in aardholen 

en die, aldaar 

ook wel eens onder de bedden kruipen, zoo heeft 

daaronder tastende 

gebeten 

men gevallen, dat menschen, 

te zien, van zoodanige 

Haar 

zonder slangen 

wel in 

hebben. 

werden. beet schijnt meestal, en 

zeer korten tijd, den dood ten gevolge te 

VERGIFTIGE SLANGEN. 

onder de families der Land-, Boom-, Water-, Worm-, 

Wrat-, Boa- en Glimslangen. 

DE LANDSLANGEN. 

Men 

den grond levende slangen vereenigen, die geene 

kan in deze familie de niet vergiftige op 

buitengewone afwijkingen in haar voorkomen, hare 

bewerktuiging, hare levenswijze, zeden en de onderlinge 

verhouding harer deelen aanbieden, en die niet 

gevoegelijk onder de overige familiën der niet 

vergiftige slangen gerangschikt kunnen worden. 

De 

kunnen als voorbeeld dezer familie dienen. 

verschillende in ons werelddeel levende soorten 

Men kan de landslangen wederom onder de 

volgende geslachten brengen. 

De GEWONE LANDSLANGEN, COLUBER, zijn 

grootendeels soorten van drie tot vijf voet en meer 

lengte, stevig van maaksel en wier buikschilden 

in getale die der overige landslangen veelal overtreffen, 

vermits er steeds meer dan twee honderd aanwezig 



ligehaamsdeelen regelmatige 

Haar kop is van boven 

zijn. Haar zijn in 

evenredigheid ontwikkeld. 

met negen, en de lippen zijn met zeven tot negen 

schilden bekleed. De tamelijk wijde neusgaten zijn, 

gelijk de middelmatig groote oogen, zijwaarts gerigt. 

De tanden zijn in den regel van gelijke grootte. 

Haar voedsel bestaat uit dieren van alle klassen. 

Eenige klimmen op boomen en sommigen gaan gaarne 

behalve Australië, alle te water. Zij bewonen, 

werelddeelen. — In het zuiden van ons werelddeel 

heeft men eene tot zes voet lange soort met gekielde 

schubben, Coluber genoemd. Hare 

lichtbruine kleur wordt overlangsche 

zwarte strepen afgebroken. Eene andere soort, uit 

guaterradiatus 

door vier 

diezelfde streken, Coluber Aesculapii heeft gladde 

schubben; zij bereikt slechts vier voet lengte, heeft 

eenen gelen buik, en is overigens olijf kleurig met 

eenen witachtigen halskraag. Eene der grootste, 

die acht voet lengte bereikt en op de bovendeelen 

eene vaal purperbruine kleur heeft, is de in Brazilië 

en Suriname gemeene Coluber corais. Nagenoeg even 

groot is Coluber plumbeus, van diezelfde landen. Zij is 

loodkleurig, de schubben zijn van gladheid glanzig, 

de laatste tand der bovenkaak is gegroefd, zij houdt 

zich bij het water op en nadert in dit opzigt de 

zwemslangen. In Zuid-Afrika heeft men eene in den 

ouden leeftijd zes voet lange, olijf kleurige of bruine 

soort, Coluber canus genoemd; maar hare kleur is 

volgens den leeftijd zeer veranderlijk. Zij heeft den 

kop kleiner dan gewoonlijk, haar snuit is kegelvormig, 

zij leeft in vlakke, drooge streken, en nadert eenigzins 

de Landslangen. 

Men 

HERPETODRYAS, 

ofschoon zij in hare gedaante groote overeenkomst 

geeft den naam van ILIMSLANGEN, 

aan eene reeks van soorten, die, 

hebben met de gewone laudslangen en zeer stevig 

van maaksel zijn, een meer in de lengte gerekt 

ligchaam vertoonen. Zij klimmen gaarne op heesters 

of boomen, en werden tot nog toe slechts in het 

heete Amerika, op Madagascar en in Oost-Indië 

aangetroflen. Eenige soorten wijken van alle overige 

slangen daardoor af‚ dat haar rug, in plaats van 

eene, van twee rijen schubben voorzien is. Eene dezer 

soorten, Merpetodryas fusca of pcarinata’’, is bovendien 

merkwaardig doordien sommige voorwerpen gladde, 

andere gekielde rugschubben hebben. Zij bereikt vijf 

voet lengte, is op den buik geelachtig, op de overige 

deelen olijfkleurig, en behoort in Suriname onder 

Eene hiermede verwante de gemeene soorten. 

soort, Merpetodryas Horneri, bewoont Borneo. — 

Sommige soorten zijn geheel groen van kleur. De 

merkwaardigste en grootste van deze is Merpelodryas 

Java, 

kleur, op 

ofschoon met 

Celebes 

orycephala, van die ook, 

wijzigingen in de Borneo en 

voorkomt. Zij bereikt vijf voet lengte, heeft een 

zeer stevigen, maar sterk zijdelings zamengedrukten 

romp, en eenen zeer langwerpigen kop. 

| 

De ZANDSLANGEN, PsaMMOPHIS, zijn slanker en 

minder stevig van gestalte dan de overige landslangen, 

haar kop is smaller, en vooral gekenmerkt door 

een zeer lang en smal kruinschild. Bij sommige 

soorten zijn de middelste en achterste tanden der 

bovenkaak langer dan de overigen. Zij bereiken twee 

tot vier voet lengte, houden zich bij voorkeur in 

opene drooge vlakten op,en schijnen in Noord-Amerika, 

Japan en Australië te ontbreken. — Eene soort uit 

Zuidelijk Europa, Psammophis lacertinus, is stevig 

van maaksel, en wijkt van alle overige slangen af, 

doordien hare schubben van eene overlangsche voren 

voorzien zijn. 

De WoLrFSLANGEN, LYcoDoN, zijn soorten met 

afgeplatten eenen kop met stompen, afgeronden 

snuit, een kort, maar breed kruinschild, eene 

langwerpige pupil, en wier voorste tanden gewoonlijk 

een weinig langer zijn dan de volgenden. Zij bewonen 

Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Indië. Hiertoe behoort 

Lucodon hebe of »eapucinus”, van het vasteland tot 

over Oost-Indië en de Soenda-eilanden verbreid; van 

ongeveer twee voet lengte en grijsbruin met een 

net van witte vlekken, die om den hals eene soort 

van kraag vormen. 

De GLANSSLANGEN, CORONELLA, vormen eene 

aanmerkelijke reeks van over alle werelddeelen 

verspreide soorten; zij hebben alle ligchaamsdeelen 

evenredig ontwikkeld gelijk de gewone landslaneen, 

zijn echter kleiner dan deze, en hebben een geringer 

meestal gladde buiksehilden, 

Zij houden zich in het gras of op de 

getal en glanzige, 

schubben. 

heide, in opene of begroeide streken op, en schijnen 

te klimmen, noch te water te 

ons werelddeel tot in 

noch op boomen 

gaan. Eene dezer is de in 

de hooger en droog gelegene streken van ons land 

voorkomende Coronella laevis, van boven fraai bruin 

vlekken, op de onderdeelen met donkerbruine 

roodachtig en als bezaaid met zwarte vlekken. 

Hare bewegingen zijn vlug, zij brengtlevende jongen ter 

wereld, en wordt door onkundigen veelal met de Adder 

verwisseld, ofschoon haar beet geheel onschadelijk 

is. In Amerika heeft men eenige soorten, wier 

ligchaam met zwarte en roode ringen versierd is; de 

fraaiste dezer, Coronella venustissima, bewoont Brazilië. 

Eenige andere soorten, ADDERSLANGEN, XENODON, 

genoemd, hebben met de 

Glansslangen; maar zij zijn steviger van maaksel, 

haar kop is 

veel overeenkomst 

gewoonlijk ook grooter; oroot en 

breed; zij hebben grootere 

mondopening; de laatste tand der bovenkaak is veel 

oogen, eene wijdere 

langer dan de overigen; zij kunnen haren hals 

eenigszins zijdelings uitzetten, en hare schubben, 

zijn langwerpig. Men treft de Adderslangen in het 

heete Amerika en Oost-Indië aan. Eene der meest 

bekende is Xerodon severus, uit Suriname, zoo dik 

als een kinderarm, ofschoon slechts drie voet lengte 

bereikende. 
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Men noemt WOELSLANGEN, HEeTERODON, eenige 

soorten van de gestalte der Glans- of gewone 

Land-slangen, die echter kennelijk zijn aan haar 

groot, vooruitspringend, en veelal van scherpe kanten 

voorzien snuitschild. Zij hebben den laatsten tand 

der bovenkaak verlengd, gelijk dit bij de Adderslangen 

het geval is. Eene soort, Heterodon platyrhinus, uit 

Noord-Amerika, van twee voet lengte en stevig van 

maaksel, heeft het snuitschild naar boven gerigt en 

van drie snijdende kanten voorzien. Hare oogen 

zijn met eenen krans van kleine schubben omzoomd. 

Bij Heterodon scalaris, van Algiers en het zuiden 

van Frankrijk en Spanje, heeft voornoemd schild 

afgeronde kanten. 

De ZWEMSLANGEN. NATRIX, of ook »Tropidonotus” 

genoemd, hebben in hare gestalte veel overeenkomst 

met de Glansslangen, maar haar buik is breeder 

en afgeplat, de mondopening is S vormig, hare 

schubben zijn in den regel gekield; zij hebben 

meestal drie, in plaats van twee schildjes achter 

elk oog; zij leven veelal in de nabijheid van het 

water en zwemmen zeer goed. Haar voedsel bestaat 

uit allerlei kleine dieren. 

Zuid-Amerika, 

Met uitzondering van 

worden zij in alle werelddeelen 

gevonden. De meest bekende is de Lingslang, 

Natrie torguata, die menigvuldig in het geheele 

warme ern gematigde Europa, en ook in onze 

grens-provinciën aangetroffen wordt. Zij is op de 

bovendeelen blaauwachtig bruin, met een witten 

dezen met nekkraag, en achter eene groote 

zwarte vlek. Zij slaat haar verblijf veelal in 

aardholen op, hetzij op de heide, hetzij langs de 

boschkanten, het liefst in de nabijheid van water. 

Zij zwemt zeer goed, teelt in Julij en Augustus 

voort, en bereikt gewoonlijk niet meer dan drie 

voet lengte. De meeste overige soorten komen voor 

in Oost-Indië en Noord-Amerika. In Afrika heeft men 

eene in sommige punten van haar maaksel geheel 

afwijkende soort, Dasypellis scaber, die zich overigens 

door hare uiterlijke gestalte en gekielde schubben 

aan de overige Zwemslangen aansluit. De zonderlinge 

en in hare soort geheel eenige afwijking, die zij 

aanbiedt, is deze, dat de onderste doornuitsteeksels 

harer halswervels in een, naar voren gerigt en met 

émail overtrokken haakje uitloopen, welke huakjes 

ten getale van omstreeks zeven, den slokdarm 

doorboren en, zoo doende eene rij van wezenlijke 

slokdarmtanden vormen, waarvan men de weêrga 

bij geen ander dier vindt. Deze hierdoor geheel 

zonderlinge slang is nog bovendien gekenmerkt door 

het ontbreken van een teugelschild, en doordien 

hare kaken slechts aan het achtereinde van tanden, 

ten getale van vier, gewapend zijn. De Nederlanders 

van Zuid-Afrika geven aan deze slang den naam 

van »Eijervreter’. omdat zij zeer graag is op 

vogeleijeren. 

DE B@O'M SE AANIGHENNK 

DEBEN DER O"PSHRESS. 

Men kan de Boomslangen in het algemeen 

herkennen aan hare slanke gestalte, haren veelal 

zeer langen en dunnen staart, en hare langwerpige 

lancet- of zelfs streepvormige schubben. Hare oogen 

| en neusgaten zijn steeds naar de zijde gerigt. 

|__ Zij houden zich in de heete luchtstreken op 

| boomen op, en haar voedsel bestaat meerendeels 

| uit kleine vogels en kruipende dieren, 

| Zij bieden onderling veelvuldige afwijkingen, en 

‚ vormen drie natuurlijke hoofdgeslachten, te weten 

\ die der Snuffelslangen of Dryophis, der Bladslangen 

| of Dendrophis en der Takslangen of Dipsas. 

| DrE SS NAURERE SDN IS MERAN GHBANE 

DSR ORP NES? 

De snuffelslangen zijn in al hare ligchaamsdeelen 

de slankste van alle slangen. Haar kop is lang en 

smal, de snuit zeer puntig en aan het einde veelal 

van een min of meer opmerkelijk verlengd snuitschild 

voorzien. Haar staart is zweepvormig. De bovenkaak 

is, behalve de gewone tanden, dikwijls van voren 

| en van achteren, met eene langere gegroefde tand 

gewapend. De meeste soorten zijn groen van kleur, 

‚en bereiken eene lengte van vier tot vijf voet. Zij 

‚leven op boomen, en bewonen Oost-Indië, het heete 

‚ Amerika en Afrika met het eiland Madagascar. 

Eene groene soort, Dryopkis nasutus, van Bengalen, 

heeft een klein, regt vooruitstaand aanhangsel aan 

| den snuit, gladde schubben en de pupil van het 

| oog horizontaal. Eene andere, eveneens groene soort 

van het heete Amerika, Dryophis fulgidus, heeft 

daarentegen de rugschubben 

kringvormige pupil. 

gekield, en eene 

De fraaije Pryophis Pelit, van 

de Goudkust en Mozambique, is op den rug van 

drie rijen gekielde schubben voorzien; hare pupil 

is loodregt en hare kleur purperbruin met witte 

spikkels. De teerste van alle soorten is de fraaije 

| goud-bronskleurige Dryophis auratus, van het heete 

Amerika. De meest zonderlinge door haar 

buitengewoon lang en min of meer bladvormig 

snuitaanhangsel is de Zaxgakha, Dryophis langaha, van 

Madagascar. 

De Langaha. Dryophis langaha. 

\ 



DeBEB ESA DES LE A NGE N. 

DREEENDDSRRORERTNIES: 

De Bladslangen stemmen in het algemeen ten | 

opzigte van haar maaksel met de eigenlijke Landslangen 

overeen; maar zij zijn veel dunner en al hare deelen 

zijn meer in de lengte gerekt. Haar buik is dikwerf | 

hoekig, de schubben zijn lancetvormig, en die der ; 

middelrij van den rug in den regel grooter en 

zeshoekig. Hare mondopening is groot en de laatste 

tand der bovenkaak somtijds gegroefd. Zij houden | 

zich op de boomen op, waar zij, tusschen de bladeren 

verborgen, op haren buit loeren. Zij komen menigvuldig | 

voor in Zuid-Amerika, Middel-Afrika en Oost-Indië, | 

zijn zeldzaam in Australië en ontbreken geheel en 

al in Europa en Noord-Amerika, 

De gemeenste soort, Dendrophis pictus, is door het | 

heete Afrika en Azië tot 

verspreid. Zij is bronskleurig, langs de zijden met 

geheele Nieuw-Guinea 

zwart en geel gestreept, en heeft groote zeshoekige | 

De 

gemeene soort, Derdrophis 

en Brazilië even 

onderscheidt 

zich van hare Oost-Indische geslachtsverwanten door 

rugschilden. in Suriname 

ahaetulla, 

gekielde schubben. Dendrophis auratus, bronskleurig | 

en van Suriname afkomstig, is opmerkelijk wegens 

hare buitengewoon ranke gestalte. 

Zuid-Afrika, de Goudkust 

heeft men eene soort, Dendropkis colubrinus, van veel 

In Mozambique en 

steviger maaksel dan de overigen waargenomen. Zij 

heeft eenen tamelijk dikken kop, groote ocgen en de 

achterste tand gegroefd, bereikt ruim vier voet lengte, | 

is bruin of groen van kleur en somtijds met geel 

gevlekt. Zij is bij de Nederlanders aan de Kaap de | 

Goede Hoop onder den naain van »Boomslang”’ 

bekend 

DEN ANKS PIETA NG EN 

DAR ST ASS; 

De Takslangen wijken van de overige Boomslangen 

af door haren hoogeren hals en romp, die echter 

buitengewoon zijdelings zamengedrukt zijn, door 

haren dikken, hoogen en breeden kop, en doordien 

de pupil der zeer groote oogen meestal loodregt 

geplaatst is. Haar staart is zeer lang en aan het 

Zij hebben 

schubben zijn meestal glad, en die van de middellijn 

einde lun breede buikschilden, de 

De laatste tand 

der bovenkaak is dikwijls gegroefd. De Takslangen 

des rugs grooter dan de overigen. 

bewonen de bosschen van de heete streken van 

Amerika, Afrika en Azië. Zij houden zich op 

boomen op, zijn waarschijnlijk nachtdieren, en 

vervolgen haren buit, die veelal in vogels bestaat, 

tot onder de daken der huizen, en vangen ze niet 

zelden door haren staart om hen heen te slingeren. 

De meesten zijn met spikkels en vlekken van allerlei 

tinten versierd, en doen hierdoor aan een met mos 

begroeiden tak denken. Eene der grootste soorten 

is Dipsas dendrophila, van de Soenda-eilanden. Zij 

is op de bovendeelen blaauwachtig zwart, met 

ongeveer vijftig gele dwarse banden. Aan de 

Goudkust treft men de groote, geheel bruine 

Dipsas regalis aan. Eene kleine, in Suriname zeer 

gemeene soort, is de twee voet lange en bruin 

met geelachtig gemarmerde Dipsas nebulosa. Op 

Java heeft men eene kleine soort, Dipsas boa, 

wier buitengewoon groote oogen van eene ronde 

pupil voorzien zijn, die gewelfde kopschilden en 

kamvormige tanden van 

wier purperbruine kleur 

gelijke grootte heeft, en 

aan weêrszijde door eene 

reeks van groote rosékleurige vlekken afgebroken is, 

DE WATERSLANGEN. 

HEOPNSASTRONBRSTIES? 

De familie der Waterslangen bevat de soorten, 

welke uitsluitend in het zoete water leven, hetzij 

in rivieren of meren, voortreffelijk zwemmen en 

duiken, en zich veelal met visschen voeden. 

Zij hebben een stevig ligchaam, een middelmatigen 

staart, eenen dikken kop, kleine oogen, boven op 

den snuit liggende sterk naar 

boven klimmenden mondhoek, en de laatste tand 

van hare bovenkaak is veelal langer dan de overigen 

neusgaten, eenen 

en van eene groef voorzien. Zij schijnen tot de 

heete streken van Amerika en Azië beperkt te zijn. 

Eene der stevigste soorten is Momalopsis buccala, 

van de Soenda-eilanden. Zij bereikt drie voet lengte, 

heeft kleine, gekielde schubben, eenen hoogen en 

dikken kop, hare meusschilden zijn boven op den 

snuit digt naast elkaàr geplaatst, en zij is op de 

bovendeelen licht 

dwarse banden. 

roodbrum, met zeer breede 

donkerbruine De gemeenste van 

alle soorten, de grijze waterslang, Homalopsis Schneider, 

is van Hindostan tot Nieuw-Guinea verbreid; zij 

is kleiner, heeft eenen meer langwerpigen, achter 

den snuit met schubben bedekten kop, en is grijsbruin 

van kleur, met smalle, zwartachtige dwarsbanden. 

Eene in Suriname gemeene soort, Momalopsis plicatilis, 

heeft groote gladde schubben; zij is roodbruin, heeft 

aan weêrszijde eene bruine streep, en op den gelen 

buik vier rijën bruine, ronde vlekjes. 

Onder de waterslangen behoort ook de Merpeton, 

Homalopsis herpeton, die de groote rivieren van 

Siam bewoont. Zij doet ten opzigte van haar 

voorkomen aan de grijze waterslang denken, verwijdert 

zich echter ten eenenmale van alle overige slangen, 

doordien haar snuit voorzien 

van een door schubben bedekt aanhangsel. Ook de 

aan weerszijde is 



omstandigheid, dat hare smalle buikschilden elk 

van twee kiclen voorzien zijn, maakt haar ligt kennelijk. 

WAN: BA. 

De Herpeton. Homalopsis herpeton. 

DES WEORREMES DrASN REGEN 

CALAMARIA. 

Men kan dezen naam aan eene reeks van veelal 

kleine, wormachtige slangen geven, die op den 

grond of onder steenen verborgen leven, wier kleuren 

meestal afwisselend zijn, die een rolvormigen en 

dunnen romp, eenen korten en in den regel dikken 

staart, en eenen kleinen, gewoonlijk met regelmatige 

schilden bedekten kop hebben. Zij bewonen de 

heete luchtstreken. 

Onder de meest bekende Wormslangen behooren: 

Calamaria lumbricoides, van Java, die slechts een paar 

voorhoofdschilden heeft en twee voet lang, maar 

niet veel dikker dan eene ganzenpen wordt; verder 

Calamaria oligodon, van Ceylon, Sumatra, Java en 

de Philippijnsche eilanden, die de eenige slang zonder 

tanden in het gehemelte is; Calamaria arctirentris, 

met eenen smallen buik, en in Zuid-Afrika op 

bouwlanden levende. 

Op de Soenda-eilanden heeft men eene stevigere 

socrt, Yezopeltis unicolor, die tot drie voet lencte 

bereikt, zoo dik wordt als een mansduim, en bruin 

met fraaijen regenboogkleurigen weèrschijn is, en in 

den vroegeren leeftijd eenen witachtigen kop heeft. 

DE WRATSLANGEN. 

ACROCHORDUS. 

De familie der wratslangen bevat slechts drie 

soorten, die van alle overige slangen afwijken door 

de kleine, korrelachtige schubben, waarmede haar 

ligchaam geheel of gedeeltelijk bedekt is, en door 

het gebrek eener zoogenaamde keelgroef. Zij doen 

in sommige opzigten aan de Boa's, in andere aan 

de Waterslangen denken, en worden slechts in de 

rivieren van Oost-Indië aangetroffen. 

Twee der drie bekende soorten zijn van eenen 

korten rolstaart voorzien; hare korrelachtige schubben 

vertoonen ieder een scherpen kiel, en zijn op de 

middellijn van den buik op eene soort van huidnaad 

geplaatst; de kop is stomp en breed; de oogen en 

neusgaten zijn klein en naar boven gerigt, hare 

tanden zijn niet talrijk en gelijkmatig, en het keelgat 

is zeer digt bij het einde van den snuit geplaatst. 

De groote soort, Acrochordus Javanicus, is zeer 

stevig van maaksel, bruin van kleur, en bereikt 

tot acht voet lengte, Men treft haar in de groote 

rivieren van Java en Borneo 

Intusschen slechts zelden gevangen. 

wordt 

Dit is de slang, 

aan; zij 

van welke men verhaalt, dat zij zich met vruchten 

voedt. De kleine soort, Acrochordus fasciatus, wordt 

slechts twee tot drie voet lang. 

witachtige 

Zij is bruin met 

dwarse banden, en wordt in geheel 

Oost-Indië tot Nieuw-Guinea aangetroffen. 

De derde 

Nenoderma 

soort is de Bastaard- Wratslang, 

slanker dan de 

voornoemde eigenlijke Wratslangen; haar staart is 

Javanicus. Zij is 

dunner; de oogen en neusgaten zijn maar voren 

gerigt; de buik en de onderdeelen van den staart 

zijn met gladde, tamelijk breede schilden bekleed; 

de korrelige schubben van den kop en hals worden, 

volgende achterdeelen op de door langwerpige, 

gekielde schubben vervangen, en men ontwaart 

bovendien, op den rug en langs de zijden, eenige 

rijen van langwerpige schildjes. Dit zonderlinge 

dier, door Deenen op Java waargenomen. is sedert 

aan alle onderzoekingen ontsnapt, zoodat er geen 

voorwerp daarvan in eenige verzameling van het 

vasteland van Europa schijnt te bestaan. 

Xenoderma Javanicus, De Bastaard- Wratslana. 

DE AB OSASS TE AANIGEEENE 

B O A E. 

De Boa's vormen eene natuurlijke familie der 

slangen, niettegenstaande de soorten onderling 



veelvuldige afwijkingen vertoonen. Zij deelen, met 

de Glimslangen in het kemmerk van de aanwezigheid 

van sporen aan de achterste ledematen, en deze 

sporen vertoonen zich van buiten, als een eenvoudig, 

aan weêrszijde van den grond des staarts geplaatst 

haakje. 

De Boaslangen zijn meestal stevig van maaksel, 

en hebben eenen gewoonlijk zijdelings zamengedrukten 

romp. Hare schubben zijn veelal klein en glad, 

de buikschilden smal en zeer talrijk. De kop is 

bij vele soorten met schubben, bij anderen met 

kleine, dikwerf onregelmatige schilden bekleed, en 

de lipschilden vertoonen niet zelden ieder eene 

overlangsche groef. Zij hebben kleine oogen, wier 

pupil de gedaante heeft van eene loodregt staande 

spleet. De neusgaten zijn digt bij het einde van 

den snuit geopend, en min of meer naar boven 

gerigt. Zij hebben meestal stevige tanden van 

gelijke of tamelijk gelijke grootte. 

De Boaslangen worden slechts in de heete 

Men vindt onder haar 

de grootste van alle bekende slangen. Men kan 

haar onder de drie hoofdgeslachten, 

luchtstreken aangetroffen. 

Joa, Python 

en Eryx verdeelen. 

DE ENGENLIJKGE BOS: 

BO A. 

De eigenlijke Boa's zijn gekenmerkt doordien 

haar grijpstaart van onderen met geheele schilden 

bekleed is, en door het gebrek aan tanden in het 

tusschenkaaksbeen. Zij worden in het heete Amerika, 

op Madagascar, de Molukken, Nieuw-Guinea en 

eenige eilanden der Zuidzee aangetroften. 

De soort, wier naam eene zoo groote vermaardheid 

heeft gekregen, dat hij dikwijls door onkundigen 

op allerlei andere soorten toegepast wordt, is Boa 

constrictor. Zij is zeer fraai geteekend, te weten, 

op een rosékleurigen grond met een net van groote 

bruine vlekken versierd, die wederom een twintigtal 

eironde velden insluiten. Haar kop is met kleine 

schubben bedekt. Zij bereikt eere lengte van zes 

tot acht voet, en wordt in een groot gedeelte van 

het heete Zuid-Amerika aangetroffen. 

haar in drooge streken, 

Men vindt 

meestal 

in bosschen ophoudt. Hier leeft zij, meestal gezellia, 

in aardholen, klimt 

waar zij zich 

of onder boomwortels, en 

somtijds op boomen, gaat daarentegen nooit te 

water. Zij maakt voornamelijk jagt op zoogdieren, 

zooals muizen, ratten of acuti’s: eet echter ook 

andere kruipende dieren. Den mensch wordt zij 

evenmin gevaarlijk als eenige andere soort, en 

elkeen zal beseffen, dat de verhalen van gevechten 

dezer slangen met tijgers en buffels niets dan 

sprookjes zijn, evenzeer als het verhaal, dat de Boa, 

Se 53 tr 

alvorens haren buit te verslinden, dien eerst met 

speeksel overtrekt en half verrotten laat. Op 

Madagascar heeft men eene even groote, maar 

anders gekleurde soort, en wier snuit van boven 

met onregelmatige schildjes bedekt is. De grootste 

van alle Boa's en alle slangen in het algemeen is 

de Water-boa, Boa murina, vermits zij tot vijf en 

twintig voet lengte bereikt. Zij is, behalve hare 

eigenaardige kleurverdeeling zeer kennelijk, doordien 

hare oogen en neusgaten sterk naar boven geriet 

zijn. Hare grijsbruine kleur wordt door twee rijen 

van groote, ronde, donkerbruine vlekken afgebroken. 

Haar kop is met tamelijk groote, onregelmatige 

schilden bedekt. Dit reusachtige dier houdt zich in 

de groote rivieren en moerassen van Zuid-Amerika 

op, en brengt levende jongen ter wereld. Het 

maakt jagt op visschen en allerlei zoogdieren tot 

de grootte van een reetje. In Brazilië, Suriname 

en de omliggende landen heeft men eene soort, 

Boa canina, met een sterk zijdelings zamengedrukt 

ligehaam. Zij is fraai lichtgroen van kleur, met 

smalle, witte, dwarsvlekken. Zij zoekt haren buit 

tot in de hutten der inboorlingen of negers op. 

Zij bereikt omstreeks zes voet lengte en klimt op 

boomen. Anderen verhalen, dat zij ook te water 

gaat. 

Boa hortulana, heeft slankere vormen dan gewoonlijk; 

Eene andere in Suriname gemeene soort, 

hare achterste lipschilden zijn van diepe groeven 

voorzien, en zij is lichtbruin met donkere bruine 

ruit- en 

op, zelfs die der plantsoenen, en maakt voornamelijk 

nekvlekken. Zij houdt zich op boomen 

jagt op vogels. De gekielde Boa, Boa carinata, is 

eene tamelijk kleine soort met een zeer sterk 

zijdelings zamengedrukt, fraai met allerlei, vooral 

bruine tinten geteekend ligchaam, met sterk 

gekielde schubben, die ook den geheelen kop van 

zeer 

boven bedekken, en hier buitengewoon klein zijn. 

Zij wordt in de Molukken, en Nieuw Guinca met 

de Papoe-eilanden aangetroffen, 

DEENSE RYLE RONNES: 

PRE OMNE 

De Pythons, uitsluitend aan de Oude Wereld eigen, 

hebben de erootste overeenkomst met de Boa's, 

en onderscheiden zich van laatstgenoemde slechts 

doordien haar staart op de onderzijde, in plaats 

van met eene, met twee rijen schilden bekleed 

is. Zij hebben bovendien meestal tanden in het 

hare oogholte is van boven 

overdekt. 

tusschenkaaksbeen, en 

door een eigen been Hare lipschilden 

zijn steeds gedeeltelijk van groeven voorzien. 

Eene der meest bekende soorten is Python 

bivittatus, die, met eenige kleine afwijkingen over 

het geheele heete Afrika, het vasteland van 
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Oost-Indië tot China en Java verspreid is. Zij 

bereikt eene lengte van ruim twintig voet en wordt 

op Java, wegens haar verblijf in de rijstvelden, 

met den naam van »Oelar-Sawa”’ bestempeld, hetgeen 

rijstvelden-slang beteekent. Deze groote slang voedt 

zich met zoogdieren tot de grootte eener kleine 

geit. Zij is den mensch niet gevaarlijk, en bijt 

zelfs, wanneer zij gevangen wordt, zeer zelden. 

Eene andere, nagenoeg even groote soort, Python 

reticulatus of »Schneideri”’, is door hare fraaije 

teekening gekenmerkt. Zij wordt op vele plaatsen 

nog menigvuldiger aangetroffen dan de voorgaande, 

en is over de Soenda-eilanden oostelijk tot Amboina 

verspreid. Eene zeer fraai gekleurde soort van de 

kust van Guinea, Python regius, bereikt, zooals het 

schijnt, slechts zes voet lengte. Zij wordt of werd 

door sommige negerstammen als een heilig dier 

Sumatra heeft men 

onbeschrevene zeer kleine soort met een buitengewoon 

vereerd. Op eene nog 

kort staartje en een zeer ineengedrongen ligchaam. 

Men kan haar derhalve Python curtus noemen. 

De korte Python. Python curtus. 

De soort van Australië, Python punctatus, bereikt 

tien voet lengte; zij heeft eenen breeden kop. en 

is zwart met gele vlekken of strepen. Wij maken 

nog gewag van eene andere nieuwe soort van de | 

Aroe-eilanden, Python viridis, omdat zij in hare | 

gestalte, haar zamengedrukt ligchaam en hare | 

groene met witte vlekjes afgebrokene kleur, de 

grootste overeenkomst met Boa canina van 

Zuid-Amerika heeft. 

DAE OREN BRONS 

ERRANS 

Men geeft dezen naam aan eene kleine reeks van 

soorten, afkomstig uit de Oude Wereld, en welke 

in vlakke, drooge streken leven, waar zij zich in 

het land of lossen grond inwoelen. Hare lengte 

bedraagt van twee tot vier voet; zij hebben eenen 

kleinen, met schubben oft onregelmatige schilden 

bekleeden kop; haar staart is kort, veelal stomp, 

en van onderen, gelijk bij de Boa's, met slechts 

eene rij van schilden bekleed. 

De gewone Woel-Boa, Erye jaculus, bewoont Eeypte, 

Griekenland, Syrië, Turkestan en Perzië. Hare 

geelachtige kleur is met vele bruine vlekken 

afgebroken. Zij bereikt eenige voeten lengte en de 

dikte van een vinger. Haar snuitschild is snijdend. 

Brye Johnii, van Hindostan, wordt vier voet Jang, 

heeft 

roodbruin van kleur. Bij Zryr multicarinatlus, van 

eenen zeer dikken, stompen staart, en is 

Australië, is de staart, ofschoon zeer stomp, langer 

dan gewoonlijk en eenigzins naar binnen omgekruld. 

DE GLIMSLANGEN. 

IPTE IS aA 

De Glimslangen stemmen met de Boaslangen 

overeen, doordien zij haakjes aan weêrszijde der 

hebben. Daarentegen 

wijken zij in de meeste overige opzigten van de 

Boaslangen af‚ en door hare gestalte en 

de Woelslangen denken, 

achterste ligchaamsopening 

doen 

levenswijze veeleer aan 

zooals men uit de volgende optellinz harer 

hoofdkenmerken zal ontwaren. 

Zij hebben een rolvormig ligchaam, met eenen 

korten stevigen staart en eenen kleinen afweronden 

kop. Hare mondopening is naauw, de kleine oogen 

zijn van eene kringvormige pupil voorzien. Hare 

schubben zijn groot en glad, de buikschilden smal, 

de staartschilden ongedeeld, de kopschilden in de 

gedaante van groote schubben, en het teugelschild 

ontbreekt standvastig. Hare tanden zijn van gelijke 

grootte, en het zoogenaamde vierkante been, hetgeen 

de onderkaak met den schedel verbindt, is zeer kort. 

Deze slangen zijn meestal met fraaije kleuren 

versierd. Zij bewonen het heete Zuid-Amerika, Ceylon 

en Oost-Indië, en houden zich op of onder den 

grond op. 

De meest algemeen bekende soort 1s /lysia scytale, 

die menigvuldig in Suriname voorkomt, en door 

haar rood met zwarte ringen versierd ligchaam aan 

de zoogenaamde koraalslangen doet denken. Zij is 

bovendien gekenmerkt, doordien hare kleine oogen in 

het midden eener enkele oogschub liggen. Men zegt, 

dat zij zich met wormen, insekten en voornamelijk 

met mieren voedt. De gewone Oost-Indische soort 

is Zlysia rufa, van de Soenda-eilanden. Hare zwarte 

hoofdkleur is door witte dwarse banden afgebroken, 

en zij heeft een rooden halsband en eenen rooden staart. 

anromnnrnngnnnvnrnsehnennt scanwenw ennn scngs neen Car snlnan nnen 
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RER BA TR A @GAHEERSS: 

BAND ERSANCHEIG 

De Batrachers bevatten de kruipende dieren, die in 

het algeraeen door de hoofdvormen der Kikvorschen 

en Salamanders vertegenwoordigd zijn; ofschoon 

deze dieren door de nieuwere natuurkundigen onder 

den naam van »Amphibia” als eene eigene klasse 

van de overige kruipende dieren, aan welke men 

den naam van »Reptilia’” laat, afgescheiden worden. 

De vertoonen hoofd 

kenmerken. ligchaam is met eene naakte, 

Batrachers 

Hun 

slijmachtige huid bekleed; men ontwaart aan het 

achterhoofd twee gewrichtknobbels, in plaats van een ; 

er zijn geene uitwendige mannelijke geslachtsdeelen 

aanwezig; 

de volgende 

de hartkamer is enkelvoudig; hunne 

eijeren zijn met een slijmig vlies bekleed, en worden 

meestal eerst nadat zij gelegd zijn, zonder eene 

eigenlijke paring, bevrucht, en zij zijn ontbloot van 

een »amnion)’, dat is te zeggen van een met vocht 

gevnlden zak, waarin de kiemende jongen verborgen 

zijn; zij hebben daarentegen eene urineblaas; deze 

dieren ondergaan eindelijk eene soort _ van 

gedaanteverwisseling, vermits zij in het eerste 

tijdperk van hun leven de gedaante van maskers 

hebben, die door kieuwen ademen, welke kieuwen 

later, va de ontwikkeling der longen, op weinige 

uitzonderingen na, geheel weder verdwijnen. Ten 

opzigte van hun geraamte valt op te merken, dat 

de ribben ontbreken, en deze vervangen worden 

sterker der 

wervels; verder dat ook de zoogenaamde vierkante 

door ontwikkelde dwarse uitsteeksels 

beenderen ontbreken, die bij de overige kruipende 

dieren de onderkaak met de bovenkaak verbinden. 

De Batrachers bieden, ten opzigte hunner uiterlijke 

gestalte, allerlei verscheidenheden; intusschen kan 

men deze tot drie hoofdvormen terugbrengen. De 

eerste dezer hoofdvormen behelst die der kikvorschen, 

die het 

gekenmerkt zijn, en 

staart 

pooten 

hebben. De tweede is die der Salamanders, die eenen 

vooral door gebrek aan eenen 

steeds vier groote 

staart en tamelijk kieine pooten hebben, en derhalve 

aan de gestalte der hagedissen doen denken, weshalve 

zij door het volk veelal Water Hagedissen genoemd 

de 

Visch Salamanders, hebben een meestal zeer in de 

worden. De soorten van den derden vorm, 

lengte gerekt ligchaam en min of meer onvolkomene 

pooten. De derde en laatste grondvorm, eindelijk, is 

die der Caecilias, bij welke de pooten ontbreken, 

en welke door haar wormvormig ligchaam aan de 

slangen doen denken. 

Eene nadere beschouwing der Batrachers in het 

algemeen leert ons nog de volgende bijzonderheden 

kennen. De gladde, dat is te zeggen van schubben 

ontbloote huid dezer dieren is van slijmporien 

en bovendien niet zelden van klieren voorzien. Zij 

is bij de Kikvorsch-Batrachers aan sommige plaatsen 

vastgehecht, en de hierdoor overgeblevene ruimte 

tusschen de huid en de spieren kan met lucht 

opgevuld worden. Bij sommigen ontwaart men dwarse 

plooijen in de huid, en deze vormen bij de Caecilias 

volkomene diepe ringen, tusschen welke, bij sommige 

Bij 
aanwezigheid van pooten, zijn de achterste dezer 

soorten, dunne schubachtige plaatjes liggen. 

ledematen meestal van vijf, de voorste van vier teenen 

voorzien, die slechts bij een zeer klein getal soorten 

met hoornachtige punten, bij wijze van nagels, 

gewapend zijn; daarentegen loopen deze teenen aan 

hun einde somtijds in eene schijfvormige vlakte uit, 

en zijn onderling niet zelden door zwemvliezen 

vereenied. De kop der Batrachers is in den regel 

naar voren af hellend en in eenen afgeronden snuit 

uitloopend. De achterste opening van het ligchaam 

heeft in den regel de gedaante eener overlangsche 

spleet, en is slechts zelden kringvormig. De oogen 

zijn bij de meesten naar de zijden en een weinig 

naar boven gerigt; er zijn ook bij vele soorten 

volkomene oogleden aanwezig; maar bij anderen zijn 

de oogleden klein en onbewegelijk, en bij sommigen 

zijn de oogen geheel onder de huid verborgen. Men 

neemt bij de Batrachers nooit eenen uitwendigen 

gehoorgang waar. Bij een getal soorten van Batrachers 

ontbreken de tanden geheel en al; bij anderen zijn 

in beide kaken tanden aanwezig; terwijl zij bij nog 

anderen in de onderkaak ontbreken; sommigen 

hebben ook tanden in het gehemelte, en somtijds, 

ofschoon zelden, ontwaart men er ook op de ploeg- en 

wiggebeenderen. Er zijn bij de Batrachers nooit 

speekselklieren aanwezig. De tong doet zich, volgens 

de soorten, dikwijls onder zeer verschillende gedaante 

voor: zij schijnt bij sommigen geheel te ontbreken; 

bij anderen is zij geheel met de mondbekleeding 

aaneengegroeid; bij de soorten met eene vrije tong 

is zij min of meer 

ingesneden, en bij eenige Salamanders zit zij zelfs 

schijfvormig, van achteren veelal 

als op eenen steel gelijk een Champignon. De 

inwendige ooropeningen, steeds met twee openingen 

uitkomende, vertoonen er bij de Pipas slechts 

eene. Men ontwaart bij de mannetjes van vele 

Kikvorsch-Batrachers, hetzij in het midden, hetzij 

aan weerszijde der keel een zak, en deze zakken 

worden opgeblazen, wanneer het dier zijne stem 

doet hooren. 

De maag der Batrachers is groot en gespierd, 

en zij hebben een kort darmkanaal, De luchtpijp 

is vliesachtig, kort en zonder strotklepje. Er zijn 

steeds twee longzakken aanwezig, maar hunne cellen 
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zijn veelal zeer ruim, of ontbreken zelfs gedeeltelijk, 

hetgeen alsdan aan deze zakken het uitzien van 

blazen geeft. Bij sommige soorten verdwijnen de, 

in den beginne bij allen aanwezige kieuwen niet, 

en deze dienen alsdan, gedurende het geheele leven, 

te gelijkertijd met de longen, tot de ademhaling. 

De meeste Batrachers zijn klein, of van 

middelmatige grootte; de grootste, te weten de 

groote Salamander, bereikt intusschen meer dan 

drie voet lengte. 

De Batrachers 

weekdieren, 

meestendeels met 

allerlei andere 

voeden zich 

wormen, insekten of 

diertjes; de groote soorten verslinden ook visschen. 

Vele soorten houden zich op het land op; anderen 

kiezen het water, nog anderen boomen tot hun 

verblijf, en eenigen kruipen in den modder of onder 

De soorten, die in de koudere streken 

winterslaap en 

den grond. 

thuis behooren, houden eenen 

verschuilen zich tot dit einde, hetzij in aardholen, 

hetzij in den modder op den bodem van het water. 

Alle Batrachers kunnen goed zwemmen, en sommige 

Kikvorsch-Batrachers kunnen bovendien met veel 

behendigheid Sommigen hebben 

zeer krachtige stem, maar de meesten geven geen 

geluid dan 

springen. eene 

ander hetgeen door het uitstooten 

van lucht voortgebragt wordt. Zij kunnen, gelijk 

de overige kruipende dieren, maanden jang leven 

tot zich te zonder voedsel nemen, maar het is 

blijkbaar, dat de padden, die men somtijds uit 

rotsholen of holle boomen gehaald heeft, daarin, nog 

zeer jong zijnde, geraakt zijn, en zich gevoed hebben 

met de kleine dieren die, grootendeels door het 

tusschen de spleten der rotsen of van het hout 

indringend water, in die holen gevoerd werden. 

Een ander vertelsel, de zoogenaamde kikvorschregen, 

berust blijkbaar mede op een natuurlijk verschijnsel, 

te weten, dat de zeer jonge kikvorschen en padden, 

bij zware stortregens, uit hunne schuilplaatsen 

vlugten en in menigte te voorschijn komen. - 

De eijeren der Batrachers worden eerst na het 

leggen bevrucht; zij zijn met een kleverig vlies 

bekleed, en hangen veelal vast aan elkaâr, hetzij 

bij paren, hetzij in hoopen, bundels of lange snoeren. 

De maskers, die daaruit voortkomen, door kieuwen 

ademend, leven in het water, en hebben steeds eenen 

staart, die intusschen bij de Kikvorsch-Batrachers 

slechts vliezig is en later, gelijk de kieuwen, geheel 

verdwijnt. Bij den zwarten Land-Salamander 

ontwikkelen de jongen reeds in het moederlijf, en 

men meent, dat dit ook bij de Cecilias plaats heeft; 

bij de Pipa’s ontwikkelen de eijeren in holten, die 

op den rug van het wijfje ontstaan; en bij eene 

nog andere soort worden zij uitgebroeid in een 

dubbelen zak, dien het wijfje op den rug heeft. 

De Batrachers alle werelddeelen, 

tot aan de Poolcirkels, aangetroffen. Behalve de 

kikvorschen, boomkikvorschen en kikvorschpadden, 

worden in 

hebben intusschen de overige vormen eene meer 

beperkte verspreiding. Men kan dienaangaande 

opmerken, dat de padden in Australië ontbreken, 

en de kikvorschpadden zonder tanden in Europa. 

De gehoornde slechts in 

Amerika en Middel-Azië, de Pipa’s in Zuid-Amerika 

en in Afrika, de Visch-Salamanders in Noord- en 

Middel-Amerika en ook in Europa waargenomen; 

de Cecilias behooren alleen in de heete luchtstreken, 

met uitzondering van Australië, t'huis, de Salamanders 

bewonen uitsluitend het noordelijk halfrond, en de 

Reuzen-Salamanders werden tot nog toe slechts in 

Japan en Noord-Amerika aangetroffen. 

kikvorschen worden 

Er volgt nu de nadere beschouwing der hoofdscorten 

van de boven vermelde vijf hoofdafdeelingen der 

Batrachers. 

DE KIKVORSCH-B ATR DNCS: 

Deze afdeeling bevat alle Batrachers zonder staart 

Zij hebben allen vier volkomen ontwikkelde pooten, 

en vormen de geslachten der boom-kikvorschen, 

der kikvorschen, der gehoornde kikvorschen, der 

padden, der kikvorschpadden en der pipa’s 

DE BOOMKIKVORSCHEN. 

FIRST 

De boomkikvorschen zijn eigenlijk kikvorschen, 

wier teenen aan de toppen voorzien zijn van eene 

vliezige uitbreiding, schijf genoemd, door welke zij 

in staat gesteld worden langs allerlei, zelfs geheel 

gladde vlakten te loopen en te klimmen. De kop 

is bij de meesten groot en breed, en hunne pooten 

zijn sterk ontwikkeld Zij hebben tanden in de 

bovenkaak, en bovendien velen ook tanden in het 

gehemelte. Zij springen uitstekend, en de meesten 

houden zich op boomen op, alwaar zij zich gaarne 

aan de onderzijde der bladeren met hunne vingertoppen 

vasthechten, en, zich zoo verbergende, de vervolging 

hunner vijanden dikwijls weten te ontgaan. Intusschen 

leggen de wijfjes hare eijeren in het water. Hun 



voedsel bestaat meestendeels uit vliegende en andere 

insekten, of ook uit andere kleine dieren. Men 

kent een groot getal soorten van boomkikvorschen; 

zij zijn over alle werelddeelen verspreid, en zij 

bieden onderling allerlei kleine wijzigingen in hare 

gestalte en kleur aan. 

Men neemt tot voorbeeld dezer soorten gewoonlijk 

Dit 

diertje bewoont het grootste gedeelte van Europa, 

den gewonen boomkikvorsch, Hyla arborea, aan. 

Noordelijk Afrika tot op de Kanarische eilanden, 

In ons land is 

Het 

kleiner dan onze kikvorschen, op de bovendeelen 

Het geldt in 

vele streken voor een weêrprofeet, en wordt derhalve 

en het gematigde Azië tot Japan. 

het tot de erens-provinciën beperkt. is veel 

groen, op de onderdeelen geelachtig. 

levend in glazen gehouden, die half met water gevuld 

zijn, en waarin men een houten laddertje plaatst, 

waarop het diertje bij schoon weer zit, en bij 

Op de 

de 

veranderlijk weder onder het water duikt. 

Molukken met Timor, en Nieuw-Guinea en 

Papoe- en Aroe-eilanden heeft men eveneens eene 

groene, op onzen boomkikvorsch gelijkende soort, 

Hyla cyanea genoemd, maar zij overtreft in grootte 

onze grootste kikvorschen. In Brazilië en Suriname 

treft men, behalve een getal anderen, eene soort, 

Hyla 

donkerbruine vlekken als gemarmerd is. 

venulosa, aan, wier lichtbruine kleur met 

Men zegt, 

dat hare slijmerige huid, bij nachttijd, eene soort 

van phosphorachtig licht verspreidt. De gemeenste 

soort op de Soenda-eilanden is de aan hare witte 

kaken zeer kennelijke Myla leucomystaz. Eene, door 

de groote en ruwe wratten, waarmede de bovenzijde 

van haar ligehaam bedekt is, afwijkende soort, de 

Boomkikvorsch met wratten, Hyla leprosa, wordt op 

Sumatra aangetroffen. 

De Boomkikvorsch met wratten. Hyla leprosa. 

Eene der fraaiste soorten is Hyla Remwardlii, 

van de Soenda-eilanden. Zij is rank van gestalte, 

heeft echter eenen breeden kop, en de teenen van de 

voor- en achterpooten door zeer groote zwem vliezen 

vereenigd. Zij is op de onderdeelen oranjegeel, op 

de bovendeelen groen, somtijds echter rosérood met 

zwarte stippen. 

In Brazilië en Suriname heeft men eene groote, 

‚van boven groene, op de onderdeelen oranjegele 

| soort, Hyla bicolor, wier vingers allen geheel van 

| zwemvliezen ontbloot zijn, en die bovendien den 

| eersten vinger der voorpooten en de eerste twee 

| vingers der achterpooten aan de overige vingers 

tegenovergesteld heeft. 

In Achter-Indië tot Nieuw-Guinea komen eenige 

| soorten voor, welke door haren smallen kop en hare 

gestalte aan de kikvorschen doen denken, en wier 

schijfjes aan de vingertoppen klein zijn. Men ontwaart 

haar veel in het gras. De gemeenste dezer soorten 

is Hyla erythraea, groen, met eene gele streep aan 

weêrszijde van den rug. Myla chalconota is op de 

bovendeelen donkergroen, en op de onderdeelen 

geelachtig. 

In het heete Amerika leven eenige kleine, donker 

gekleurde soorten, die, gelijk de padden, volstrekt 

geene tanden hebben. Eene dezer, Hyla tinctoria, 

is blaauwachtig zwart en heeft aan weèrszijde van 

haar ligchaam, of ook op den rug, eene lichtblaauwe, 

overlangsche streep. Zij is niet zeldzaam in Suriname, 

en houdt zich aldaar aan de rotsachtige oevers der 

rivieren op. 

DE KK VSONRSSKCHEEEN 

R A N A. 

De beide in ons land en in het grootste gedeelte 

van Europa levende Kikvorschen kunnen in het 

alsemeen tot voorbeeld verstrekken van de soorten, 

welke men onder dezen naam tot een groot geslacht 

vereenigt. Van de Boomkikvorschen onderscheiden 

zij zich, behalve dat hare vingertoppen niet van 

schijfjes voorzien zijn, door eenen meer langwerpigen 

kop. Zij hebben, gelijk de boomkikvorschen, meestal 

eene gladde huid. Hare voorpooten zijn van vier, 

de achterpooten van vijf vingers voorzien, van welke 

de vierde langer 1s dan al de overigen. Hare bovenkaak 

is met tanden gewapend, en er zijn gewoonlijk ook 

tanden in het gehemelte aanwezig. De oogen zijn 

groot, en de neusgaten naar boven gerigt. De tong 

is van achteren vrij, en dit gedeelte is hetzij afgerond, 

hetzij uitgesneden. Er is bij de mannetjes van 

vele soorten aan weêrszijde der keel een huidzak 

het 

wordt en alsdan in de gedaante eener ronde blaas 

aanwezig, die bij kwaken met lucht gevuld 

te voorschijn treedt. De kikvorschen kunnen zeer 

goed springen. Vele soorten houden zich bij voorkeur 

in 

op het land leven, en slechts in den paartijd te 

het water op, terwijl anderen meer bepaald 

water gaan. Hun voedsel bestaat uit allerlei insekten, 

wormen of andere kleine dieren, De eieren zijn 

tot klompen vereenigd. De kikvorschen zijn over 



alle _werelddeelen Australië echter 

zeldzamer dan elders, 

De grootste der beide inheermsche soorten is de 

Water-hikvorsch, Rana esculenta. Hij is over ons geheel 

werelddeel en ook in Azië tot Japan verspreid, en 

verspreid, in 

zeer gemeen in ons land, vooral in de lage, waterrijke 

streken daarvan. De groene kleur zijner bovendeelen 

is met zwarte vlekken en veelal ook met eene gele, 

overlangsche streep afgebroken. Hij houdt zich in 

staande wateren op. Bij schoon weder zet hij zich 

gewoonlijk aan den oever der wateren, begeeft zich 

echter daarin bij aannadering van 

gevaar, door eenen grooten sprong te maken. Deze 

soort teelt eerst in de maanden Junij en Jul®j voort. 

De tweede soort van ons land is de Zaxd-hikvorsch, 

Rana temporaria, even ver over den aardbol verspreid 

als de \Vater-kikvorsch. Zij is kleiner dan de 

Water-kikvorsch en zeer kennelijk aan hare bruine 

kleur, die achter het oog door eene zwartachtige, 

vlek afgebroken wordt. De groote zoogenaamde 

keelblazen ontbreken. Deze soort teelt reeds in de 

maand April voort Im Noord-Amerika heeft men 

eene soort, Rana mugiens, die dubbel zoo groot wordt als 

onze Water-kikvorsch. Zij is ouder anderen gekenmerkt 

door haar buitengewoon groot trommelvlies. Deze 

soort wordt door de Anglo-Amerikanen »Bull-frog” 

genoemd. (ossen-kak vorschi) Haar sterk stemgeluid 

heeft aanleiding gegeven tot allerlei overdrevene 

verhalen. De meest verspreide soort van Azië is 

Rana Ugrma. Zij doet door hare kleur aan onzen 

Water- kikvorsch denken en is van het vasteland van 

Indië tot China, de Philippijnsche en Soenda-eilanden 

tot Celebes verspreid, 

Eene soort van Suriname, Rana paradora, heeft 

door haar masker eene zonderlinge vermaardheid 

gekregen. Dit masker namelijk is naar evenredigheid 

grooter dan gewoonlijk en heeft eenen veel grooteren 

staart, en dit heeft tot het sprookje aanleiding 

gegeven, dat deze kikvorsch in eenen visch verandert. 

Deze soort heeft de zwemvliezen der achterpooten 

zeer groot, en de eerste der vinger voorpooten 

is volkomen, gelijk een duim, aan de overigen 

tegenovergesteld. Men treft haar in moerassige, met 

hout begroeide streken aan. 

Bij sommige soorten ontbreken de zwemvliezen 

geheel en al. Zij houden zich in moerassige, 

begroeide streken op, en springen zeer goed. Eene 

dezer, Mara ocellata, is veel grooter dan onze 

Water-kikvorsch, en wordt in Brazilië en Suriname 

aangetroffen. 

Eene tamelijk kleine soort van Java en Sumatra, 

Rana Hassellt, heeft eenen zeer grooten kop, zonder 

tanden in het gehemelte. 

menschen of 

DE GEHOORNDE KIKVORSCHEN. 
. 

CERATOPHYS. 

Men geeft den naam van gehoornde Kikvorschen aan 

eene kleine reeks van Batrachers, die in het algemeen 

de kenmerken der kikvorschen vertoonen, van deze 

door veel 

door 

en doordien de 

echter afwijken eenen grooteren en 

platteren kop, eenen buitengewoon wijden 

muil, huid van hunne bovenste 

oogleden en somtijds ook die der punt van hunnen 

snuit, min of meer aanmerkelijk verlengd is. Zij 

worden in Zuid-Amerika en Achter-Indië aangetroffen. 

De grootste soort, Ceratophrys dorsata of peornuta”, 

bereikt de lengte eener manshand. Er is iets 

afzigtelijks in de gestalte van dit dier, hetgeen 

echter, als het ware, door hare fraaie kleuren 

bovendeelen het 

mannetje van gele en roode, die van het wijfje van 

vergoed wordt, vermits de van 

groene, overlangsche breede strepen voorzien zijn. 

Dit dier houdt zich in Brazilië, aan moerassige, in 

groote bosschen gelegene plaatsen op, en komt, 

gelijk onze padden, vooral na onweêr- en regenbuijen 

te voorschijn. Zijne stem, die men meestal bij 

avondtijd verneemt, is onaangenaam en eentoonig. 

Het voedt zieh met slakken en allerlei andere kleine 

dieren, verslindt echter ook muizen, kleine vogels 

en zelfs jonge kippen. 

Op Java heeft men eene bruine soort, Ceratophys 

montana. van de grootte van onzen Water-kikvorsch; 

en deze Sumatra door hiermede wordt op eene 

verwante soort, Oeratophrys nasnta, vervangen. Zij 

| IS gekenmerkt doordat de luid van de punt des 

boven de snuits, gelijk die oogen, tot eene punt 

verlengd is. 

De gehoornde kikvorsch van Sumatra, Ceralophryys nasula. 

|_Bij eene kleine soort: Ceratophrys turpicula, die 

op Nieuw-Guinea aangetroffen wordt, is de huid 

| boven de oogleden van verscheidene, ofschoon korte, 

puntige aanhangsels voorzien. 

| 



Dees PEANDUDAEINE 

B U F O. 

Onze gewone pad kan tot voorbeeld van alle 

Ofschoon in het 

hebbende, 

soorten van dit geslacht dienen. 

algemeen de gestalte der kikvorschen 

wijken de padden door allerlei kenmerken daarvan 

af. Haar ligchaam is steviger en meer ineengedrongen; 

hare huid is met ruwe en klierachtige wratten 

bedekt, en men ontwaart eene groote, meestal 

langwerpige klier boven elk trommelvlies; haar kop 

Is hooger, en van boven uitgehold; de snuit is kort 

en hoekig; de oogen zijn van eene langwerpige 

pupil voorzien; de tanden ontbreken geheel en al; 

bare tong is langwerpig; zij springen weinig of in 

‘t geheel niet; zijn nachtdieren, en de geleiachtige, 

kleverige stof, die hare eieren zamenhoudt, vormt 

lange koorden. De padden voeden zich met insekten, 

slakken en andere kleine dieren. Zij houden zich 

boomwortelen, 

Gelijk de 

overige Batrachers, begeven zij zich gedurende den 

tijd der voortteling in het Men 

ten onregte dat het slijm of de overige vochten 

over dag verborgen oniler steenen, 

in het eras of in andere schuilhoeken. 

water. meent 

der padden vergiftig zijn. 

De gewone pad, Bufo vulgaris, bewoont nagenoeg 

geheel Europa. Zij is roodachtig grijs van kleur 

met bruine wratten, maar op de onderdeelen vuil 

witachtig. Zij houdt zich aan donkere, vochtize 

plaatsen op, en wordt zelfs in de tuinen en kelders 

Zij 
schuilplaatsen en niet 

overwintert in allerlei drooge 

in de shb 

gelijk de kikvorschen. Zij teelt in de maand April 

hoort, tijde, 

haar huilend stemgeluid uit het water 

weêrgalmen. De 

heeft veel overeenkomst met de onze, maar zij 

bereikt de grootte eener mans hand. Eene nog 

Zuid-Amerika, buf 

aangetroffen. 

der wateren 

voort, en men ten dezen reeds 

van ver, 

Japansche pad, Bufo Japonicus, 

grootere soort is de pad van 

De Afrikaansche pad, Bufo pantherinus, 

met zwarte vlekken getijgerd. Eene soort 

van Java, Bufo biporcatus, is gekenmerkt door twee 

De 

pad, Bufo viridis, bewoont Zuidelijk Europa. 

met zwarte vlekken 

agua. IS 

kleine 

langs den bovenkop loopende lijsten. groene 

Zij is 

kennelijk aan haar groen, 

versierd ligehaam. De plaats dezer soort wordt in 

liet gematigde Europa vervangen door de zoogenaamde 

stinkende pad, Bufo calamita, Lij is grijsachtig groen, 

met eene gele streep langs den rug. Zij wordt 

ook in Nederland, niet slechts in de grensprovincien, 

Zij 
houdt zich in aardholen of onder steenen op, is 

maar ook langs den duinkant aangetroffen. 

schuw, loopt gelijk eene muis, en verspreidt, wanneer 

zij verontrust wordt, eene onaangename lucht. 

fau 
o Gedurende den tijd der voortteling, begeeft zij zich 

in slooten of stille wateren, en laat alsdan haar 
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dof en melancholiek stemgeluid hooren, hetgeen zij 

intusschen bij aannadering van den mensch, hoe 

voorzigtig die ook geschieden moge, reeds op zekeren 

afstand staakt Wij maken slechts nog gewag van 

Bufo typlhonius, van Suriname en Brazilië, eene soort 

gekenmerkt door haren puntigen, ofschoon korten 

snuit, en hooge lijsten achter de oogen. 

DE KIKVORSCH-PADDEN. 

BOMBINATOR. 

Men kan onder den naam van kikvorsch-padden 

een aanmerkelijk getal van soorten vereenigen, die 

in vele opzigten het midden houden tusschen de 

kikvorschen en padden, in zekere punten van haar 

maaksel en levenswijze intusschen allerlei afwijkingen 

aanbieden, ofschoon zij allen onderling eene zekere 

uiterlijke overeenkomst hebben. De meesten doen, 

door haar voorkomen, aan kleine pakten denken, 

maar zij hebben geene oorklieren, en een gedeelte 

der bekende soorten heeft, gelijk de kikvorschen 

en de meeste boomkikvorschen, tanden in de bovenkaak 

en het gehemelte, terwijl bij anderen, gelijk bij de 

padden, in het geheel geene tanden aanwezig zijn. 

Zij houden zich op den grond of in het water op 

en worden in alle werelddeelen aangetroffen. 

De in Europa levende soorten zijn met tanden 

gewapend. De meest algemeen verspreide en om 

hare kleuren zeer in het oog vallende soort is de 

Vuur-kikvorschpad, Boimbinator igneus. Zij is veel 

kleiner dan onze pad, op de bovendeelen blaauwachtig 

de 

vlekken 

olijf kleurig, op onderdeelen vuurrood met 

donkerblaauwe Zij kan springen, maar 

veel minder goed dan de kikvorschen. Zij houdt 

zich in staande wateren op, kruipt echter ’s avonds 

’s het land. Wanneer men haar en ’s morgens op 

aldaar verrast en zij het water niet bereiken kan, 

zoo drukt zij zich geheel plat tegen den grond, en 

neemt zelfs, zoodra men haar aanraakt, eene geheel 

eigenaardige houding aan, door den rug in te 

drukken, en haren kop gelijk alle pooten daarover 

heen te buigen, zoodat men op eens meer van de 

kleur der onderdeelen dan die der bovendeelen ziet. 

Zij laat haar eentoonig stemgeluid zoowel bij dag 

als bij nachttijd hooren, zwijgt echter dadelijk bij 

aannadering van den mensch. Hare voortteling 

heeft op de wijze der kikvorschen, in de maand 

Junij, plaats, en hare eijeren, tot klompen vereenigd, 

zijn grooter dan die der kikvorschen en padden. 

Dit fraaie diertje voedt zich met insekten. Eene, 

wegens de bijzonderheden harer _ voortteling 

merk waardige soort is de Proed-kikvorschpad, Bombinator 

obstetricans, Men treft haar in het Zuidelijke en 

Westelijke Buropa aan, en zij is olijfkleurig of 

bruinachtig. Deze diertjes leven gezellig, zes of 
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zeven paar bij elkander, in onderaardsche gangen 

of holen, somtijds van dertig voet lengte, die zij 

zelve, met behulp hunner achterpooten, in korten 

tijd graven. Het is in deze holen, dat elk wijfje 

hare eijeren, zestig tot zeventig in getal, en als 

parelen aan een snoer geregen, legt. Het mannetje 

rolt deze eijeren hierop om zijne achterpooten, 

bevrucht ze, en draagt ze zoo lang met zich om, 

totdat de maskers daarin ontwikkeld en op het 

punt zijn te voorschijn te komen. Nu eerst worden 

zij door het mannetje in het water gebragt, en 

vervolgens aan hun lot overgelaten, want de ouden 

zelve gaan nooit te water. De stem dezer diertjes 

komt overeen met het geluid van eene klok. Eene 

derde Europesche soort is de bruine Kikvorschpad, 

Bombinator fuseus, in Duitschland algemeen onder 

»Unke”’ 

grooten kop, groote oogen, en de beenderen van 

den naam van bekend. Zij heeft eenen 

haren schedel zijn zamengegroeid, hare lichtbruine 

kleur is door donkerbruine vlekken afgebroken, en 

hare achterpooten zijn met een scherp knobbeltje 

Deze soort heeft eene sterke, naar 

riekende lucht bij zich. Het mannetje 

gewapend. 

knoflook 

heeft eene kwakende, het wijfje eene kmorrende 

stem; maar wanneer men deze dieren bij de pooten 

nijpt, schreeuwen zij als eene jonge kat. Zij houden 

zich in staande wateren op en telen in April of 

reeds in Maart voort. Zij hechten de eijersnveren 

aan riet- en andere waterplanten vast. Zij verlaat 

het water slechts zeldzaam, en wordt veel minder 

algemeen «angetroffen dan de vuur-kikvorschpad. 

De soorten zonder tanden zijn allen uitheemsch. 

Zuid-Afrika, 

heeft zeer korte pooten en een nagenoeg kogelvormig 

Eene dezer, Bombinator gibbosus, van 

ligehaam. Sommige buitengewoon kleine soorten 

zijn gekenmerkt door haren kleinen, puntigen kop 

en eene gladde huid. Tot deze behoort Zegystoma 

microps, van Suriname, en Engystoma guiënense, van 

de Goudkust. Nog anderen hebben de vingertoppen 

van schijfjes voorzien, gelijk de boomkikvorschen. 

Hiertoe _ behoort 

Soenda-eilanden, 

Bombinator balteatus, van de 

die men met 

ondergeslacht »Hylaedactylus” 
anderen in het 

vereenigt. In Chili 

heeft men eene buitengewoon kleine soort, Rrinoderma 

Darwinii, die vooral gekenmerkt is door een 

aan het einde van den snuit uitstekend puntig 

huidaanhangsel, en door hare kleurverdeeling, vermits 

zij op de bovendeelen grijs, aan keel en borst zwart 

is, eenen witten buik en zwarte met wit gevlekte 

achterpooten heeft. 

Wij voeren nu nog eenige geheel afwijkende soorten 

aan. De eene, Brachgeephalus ephippium, ìs buitengewoon 

klein, en heeft geheel vrije vingers, die bovendien 

aan elken poot slechts drie in getal zijn. De beenderen 

van den bovenschedel zijn zamengegroeid, en de rug 

is met een beenen schild gewapend. Hare geelachtige 

kleur is op den rug veelal door eene zwarte vlek 

afgebroken. Eene geheel andere, zeer zeldzame soort, 

bewoont West-Australië. 

Zij is vooral merkwaardig, doordien haar gehemelte 

in het ploegbeen, met twee tamelijk lange, puntige 

en kromme tanden gewapend is, die alleen de plaats 

van alle overige tanden vervangen. Zij heeft de 

pooten en teenen zeer kort, eene kleine tong, en 

Myobatrachus paradoxus, 

hare gladde huid vormt, aan de zijden van den romp, 

eene plooi, die de voor- en achterpooten verbindt. 

Eene derde soort, Notodelphis dorsigera, van Venezuela, 

is om hare voortteling zeer merkwaardig, doordien 

het wijfje op den rug eenen dubbelen huidzak heeft, 

ter uitbroeding der eijeren, die er waarschijnlijk 

door het mannetje ingebragt worden. Deze zak is 

van achteren, door middel van een spleet, geopend. 

Deze soort heeft tanden in het gehemelte, zwemvliezen 

tusschen de teenen der achterpooten, en schijfjes 

aan de toppen der teenen. 

DEEP ISP ANS: 

IO GP Ar 

De Pipa's zich 

Kikvorsch-Batrachers 

verwijderen van alle overige 

door het ontbreken eener 

eigenlijke tong, en doordien de binnen-ooropeningen 

zamenloopen en in eene enkele opening uitkomen. 

Er zijn slechts twee soorten van Pipa's bekend. 

De Amerikaansche Pipa, Pipa tedo, die vooral 

algemeen in Suriname aangetroffen wordt, valt in 

het oog door haar afgeplat ligchaam, haren grooten, 

driehoekigen, aan den mondhoek en onder den snuit 

met huidfranjen bezetten kop, hare zeer kleine 

oogen, en door de buitengewoon groote zwemvliezen 

tusschen de teenen harer achterpooten, terwijl de 

teenen der voorpooten geheel vrij, maar daarentegen 

ieder, aan den top, van vier puntige huidaanhangseltjes 

voorzien zijn. Zij heeft in het geheel geene tanden, 

bereikt de grootte eener mans hand, en is bruinachtig 

zwart van kleur, die echter somtijds door lichte 

stipjes afgebroken wordt. Men treft dit zonderlinge 

dier in Zijne 

voortteling is even buitengewoon als zijne gestalte, 

staande, moerassige wateren aan. 

vermits de eijeren, zoodra zij gelegd en bevrucht 

zijn, door het mannetje op den rug van het wijfje 

gebragt worden, in wier huid weldra voor elk ei 

een rond kuiltje ontstaat, waarin de jongen zich 

ontwikkelen, en hetgeen zij eerst verlaten, nadat 

zij hunnen staart verloren hebben. Deze soort draagt 

in Suriname den naam van »Pipa’, in Cayenne 

dien van »Tedo”’. 

De Afrikaansche Pipa, Pipa laevis, ook » Dactylethra” 

genoemd, heeft het uiterlijke voorkomen van eenen 

kikvorsch; de teenen der voorpooten zijn dun en 

geheel vrij, die der achterpooten daarentegen zijn 

door zeer groote zwemvliezen vereenigd, en de drie 
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binnensten met afgeplatte hoornachtige puntjes, bij 

wijze van nagels gewapend. Men heeft dit dier in 

ze 

Zuid-Afrika, 

waargenomen. 

Mozambique en aan de Goudkust 

IRE S ATEA NE SANNE DD RERRSS! 

OANETARNMSA NED ARWASES 

De Reuzen-Salamander van Japan. 

Salamandra maxima. 

Men 

Kikvorschen met eenen staart, een in de lengte 

kan de Salamanders beschouwen als 

gerekt ligchaam en kleine pooten: eigenschappen 

welke hun het algemeen voorkomen geven van 

hagedissen, met welken naam hen het volk dan ook 

dikwerf bestempelt. Beide kaken, en dikwerf ook 

het gehemelte, zijn met tanden gewapend. Even als 

bij de Kikvorsch-Batrachers, verdwijnen de kieuwen 

bij het volkomen dier geheel en al. Zij hebben eene 

volkomen ontwikkelde tong, en in den regel worden 

ook de oogen door oogleden beschermd. Men ontwaart 

aan de voorpooten gewoonlijk vier, aan de achterpooten 

vijf korte teenen. Het geraamte is van dat der 

Kikvorsch-Batrachers _ voornamelijk onderscheiden 

door de aanwezigheid van kleine, regte ribben, en 

een grooter getal wervels, zonder te gewagen van 

de staartwervels, die bij de Kikvorsch-Batrachers 

geheel ontbreken. 

De Salamanders houden zich op het land of in 

het water op. Zij klimmen niet. Hun voedsel bestaat 

uit allerlei kleine ongewervelde dieren ; de reusachtige 

soorten eten daarentegen ook visschen. De eijeren 

worden gewoonlijk, een voor een, aan waterplanten 

vastgehecht. Bij sommige soorten broeden de eijeren 

reeds in het moederlijf uit. 

uitsluitend tot het 

noordelijk halfrond beperkt te zijn. 

De Salamanders schijnen 

Men Water- en 

Reuzen-Salamanders. 

kan hen verdeelen in Land-, 

De Land-Salamanders zijn gekenmerkt door hunnen 

rolvormigen, dat is te zeggen, niet of zeer weinig 

hebben volmaakte zamengedrukten staart _ Zij 

oogleden en houden zich op het land op. De gewone 

Land-Salamander van Europa wordt de gevlekte 

Salamander, Salamandra maculata, genoemd, omdat 

zijne zwarte kleur door groote, citroengele vlekken 

of strepen afgebroken is. Hij bereikt twee derde 

voet lengte, en heeft groote oorklieren gelijk de 

padden. Deze klieren, zooals de huid, zweten een 

witachtig vocht uit, en deze omstandigheid heeft 

blijkbaar aanleiding gegeven tot het vertelsel, dat 

dit dier in het vuur kon leven zonder te verbranden, 

Dit dier, over het warme en gematigde Europa 

verspreid, wordt ook in sommige onzer grensprovinciën 

aangetroffen, komt echter in de lage landen niet 

Het 

plaatsen op, en overwintert in aardholen. Het zwemt 

voor. houdt zich in bosschen, aan vochtige 

slecht. Het wijfje brengt elk jaar veertig tot vijftig 

jongen voort, en wel in dier voege, dat er dagelijks 

slechts twee geboren worden. Deze jongen zijn van 

kieuwen voorzien en leven in het water totdat deze 

afvallen. Men heeft in het gematigde Europa eene 

Behalve 

dat zij een weinig kleiner dan de gevlekte Salamander 

andere soort, Salamandra atra genoemd. 
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en eenkleurig zwart is, kan men haar niet daarvan 

Intusschen biedt hare voortteling 

afwijkend verschijnsel aan. Er 

namelijk, bij het wijfje, slechts een twintigtal eijeren, 

van welke wederom echter slechts twee ontwikkelen; 

terwijl de overige eijeren tot voedsel dezer twee 

onderscheiden. 

een ontwikkelen 

jongen dienen. Deze twee jongen worden ook op het 

land en niet in het water geboren, vermits hunne 

kieuwen reeds bij hunne geboorte verdwijnen. Japan 

brengt eene ranke soort, Salamarndra unguienlata of 

„laponica’’ voort, wier teenen, gedurende den tijd 

der voortplanting, met kleine puntige nagels gewapend 

zijn. Zoodanige nageltjes merkt men intusschen ook 

Bij eenige der 

op 
gestalte 

bij de maskers dezer soort op. 

Noord-Amerikaansche soorten is de tong als 

eenen steel bevestigd, en doet door hare 

aan eenen Champignon denken. Onder deze behoort 

Salamandra longicaudata. 

Eene, door hare gedaante verwisseling merkwaardige 

soort is de Axolotl, Salamandra axolotl, van Mejico, 

onvolkomene dieren, 

voorttelen en 

omdat de maskers, dus de 

volmaakte geslachtsdeelen krijgen, 

dat uit hunne eieren wederom maskers voortkomen, 

die slechts somtijds in salamanders veranderen. De 

geschiedenis der levend maar Frankrijk aangevoerde 

maskers dient vooral tot opheldering van voorpoemde 

verschijnselen. Het Parijsche museum ontving in 

1864 zes stuks maskers van den Axolotl, bestaande 

uit 5 mannetjes en een wijfje. In het volgende 

jaar, van half Januarij tot in het begin van Maart, 

legde het wijfje, in twee keeren, een groot getal 

eijeren, Dezen ontwikkelden geregeld, zoodat de 

jongen in het begin van September van datzelfde 

jaar volmaakt gelijk waren aan de andere maskers. 

Eenige dezer jonge maskers begonnen intusschen 

nu af te veranderen, te weten van de kieuwen, 

even als de huidkammen van den rug en staart, 

werden allengs kleiner en verdwenen eindelijk geheel 

en al; de vorm van den kop veranderde eveneens, 

geelwitte vlekken te voorschijn, de 

tanden en het geheele geraamte werden gewijzigd; 

kortom, er werd ten slotte uit deze maskers een 

volkomene salamander, terwijl de overigen in den 

er kwamen 

toestand van maskers bleven. Sedert werden in de 

Fransche aquaria duizende dezer dieren gekweekt, 

maar van alle dezen veranderden niet meer dan 18 

stuks in Salamanders, en wel slechts gedurende 

de beide eerste jaren, maar later niet meer. Er 

was, wel is waar, bij sommige andere maskers een 

begin van verandering te zien, maar daarbij bleef 

het. Proeven, genomen met wegsnijding der kieuwen, 

hadden geen ander gevolg dan dat de kieuwen weder 

aangroeiden. Het vertoont zich 

onder gewonen salamander-vorm, terwijl het masker, 

oorspronkelijk »Axolotl” genoemd en 

geslachtsnaam »Siren” of »Siredon” 

het voorkomen heeft van 

volkomene dier 

onder den 

afgescheiden, 

een kikvorsch-masker, 
| 
[ 

met eenen platten kop, buitengewoon groote kieuwen 

en vier volmaakt ontwikkelde pooten, van welke 

de voorste van vier, de achterste van vijf teenen 

Dit dier leeft in de meren van 

Mejico; het is bruin van kleur met donkerbruine 

voorzien zijn. 

vlekken, voedt zich met kleine schaaldieren, en 

wordt gegeten. 

Men geeft den naam van Water-salamanders aan 

de soorten, wier staart hoog en sterk zijdelings 

Men scheidt haar veelal onder 

» Triton” af. De meest 

bekende soort van ons werelddeel, die ook in de 

Nederlanden aangetroffen wordt, 

zamengedrukt is. 

den geslachtsnaam van 

is de gewone 

Zij bereikt 

vijf duim lengte, en is op de bovendeelen bruin, 

op de onderdeelen 

Intusschen treft men. 

Water-salamander, Salamandra cristata. 

rood met zwarte vlekken. 

ten opzigte der kleuren, 

allerlei afwijkingen volgens de voorwerpen aan. De 

mannetjes ziju, gedurende den tijd der voortplanting, 

langs den rug, van eene groote huidkam voorzien, 

Dit dier 

leeft in slooten of poelen, zwemt behendig, kruipt 

die na dit tijdperk wederom verdwijnt. 

echter ook op het land, en wordt somtijds zelfs in 

kelders aangetroften. In de meren van Zwitserland, 

en in de streken van Duitschland en Italië, heeft 

men een dier, hetgeen een weinig kleiner is dan 

de gewone Water-salamander, met wien het overigens 

Men scheidt het 

intusschen onder den naam van Salamandra alpestris 

de grootste overeenkomst heeft. 

daarvan af. Men heeft bij dit dier eenige, ofschoon 

geringe onregelmatigheden in de sedaanteverwisseling 

waargenomen, de bij 

invallend koud weder, in plaats van in het najaar 

gedaante te tot het volgende 

voorjaar ìn dezen staat blijven, en, ofschoon van 

doordien maskers, vroeg 

van ver wisselen, 

volkomene geslachtsdeelen voorzien, niet voorttelen, 

het volkomene dier veranderen. 

Eene andere in Europa en vooral in ons land gemeene 

maar alsdan in 

soort is de Meine Water-Sulamander, Salamandra 

taeniata, Zù is op de onderdeelen geelachtig met 

In het treft men deze 

zelden in tuinen en op moeslanden 

kam 

zwarte vlekjes, najaar 

diertjes niet 

aan. De bebben alsdan 

verloren. In Spanje heeft men eene soort, Salamaudra 

mannetjes hunnen 

\ pleurodeles, wier regte ribben met hare punten door 

de huid der zijden van den romp heensteken. 

denige soorten vormen de onder afdeeling der 

Reuzen-Salamanders, omdat zij eene lengte van twee 

tot drie voet bereiken en veel steviger van maaksel 

zijn dan de overige Salamanders. Waar staart is 

bovendien nog sterker zijdelings zamengedrukt dan 

die der Water-Salamanders, en heeft door zijne 

hoogte het voorkomen van een roeispaan. Zij wijken 

bovendien ook in haar 

maaksel van de overige Salamanders af; want zij 

hebben geene vrije oogleden, hare tong is groot en 

rondom vastgegroeid, de tanden van het gehemelte 

door eenige wijzigingen 



staan op eene halvemaanvormige streep, en de teenen 

zijn met de overige beenderen der pooten slechts 

door eene kraakbeenschijf verbonden. Deze dieren 

leven in het water, kruipen echter bij nachttijd 

op het land. De grootste soort is de Zteuzen- Salamander 

maxima, ook Salamandra genoemd 

Het is tevens de grootste van 

van _ Japan, 

» Megalobatrachus”’. 

alle Batrachers, en bereikt over de drie voet lengte. 

Men treft het de meren die 

regenwater in 

in aan, door het 

de Kraters der rustende vulkanen 

gevormd worden. Men kan dit dier zeer gemakkelijk 

in gevangenschap houden, en het blijft dilcwijls vele 

jaren in het leven. Dit is onder anderen het geval 

met het groote, aan het Rijks Museum van Natuurlijke 

Historie toebehoorende voorwerp, hetgeen in 1830 

door den bekenden natuurkundigen reiziger Dr. von 

Siebold uit Japan naar Europa overgebrast, en na 

een tiental jaren op het Rijks museum geleefd te 

Dr NSR CS 

MAC mes 

hebben, aan den Amsterdamschen Dierentuin ter leen 

gegeven werd, alwaar het nog heden te zien is. 

Aan dit voorwerp is ook de hier volgende afbeelding 

ontleend. 

De tweede soort 

Reuzen-Salamander, Salamandra gigantea, ook genoemd 

is de Noord Amerikaansche 

»Menopoma’’. Zij bewoont het gematigde en warme 

Noord-Amerika, is slanker van gestalte dan de Japansche 

Keuzen-Salamander, bereikt twee 

lengte en is gemakkelijk te onderkennen, doordien hare 

ongeveer voet 

kieuwgaten zelfs in gevorderden leeftijd niet digt 

groeijen, niettegenstaande de kieuwen zelve slechts 

bij de maskers aanwezig zijn en verdwijnen zoodra 

het dier zijnen volkomen vorm aangenomen heeft, 

hetgeen reeds in de tweede maand des levens van 

het masker gebeurt. Het voedsel van dit dier bestaat 

chen. in wormen, kreeften en vis 

[EAS ME AIN DERKS: 

SMEREN 

Men 

van soorten vereenigen die, ofschoon onderling op 

kan onder dezen naam een klein getal 

allerlei wijze afwijkende, echter hierin met elkaâr 

overeenstemmen, dat hare tong zeer weinig ontwikkeld 

is en dat zij, behalve van longen, zelfs in den 

volmaakten staat, van kieuwen, of ten minsten van 

kieuwgaten voorzien zijn. Zij hebben bovendien kleine, 

van oogleden ontbloote oogen en een zijdelings 

zamengedrukten staart; haar ligchaam is gewoonlijk 

in de lengte gerekt; de pooten zijn klein en de 

achterpooten ontbreken somtijds geheel en al; zij 

hebben eene gladde huid, en hare kaken, zooals ook 

veelal haar gehemelte, zijn met tanden gewapend. 

Deze dieren worden in Europa en Noord-Amerika 

aangetroffen. 

Eene soort, Menobranchus lateralis genoemd, bereikt 

omstreeks eenen voet lengte stevig van 

maaksel, maar de pooten zijn naar evenredigheid 

en is 

zwak, ieder slechts van vier teenen voorzien. 

De snuit is kegelvormig, en aan het einde stomp. 

De vorm van den schedel doet eenigzins aan dien 

Zij is bruin van kleur, met 

en 

van palingen denken. 

donkerbruine vlekken, 

eene zwarte streep, 

aan den grond van den staart loopt. 

heeft blijvende, ofschoon korte kieuwen, die in fijne 

franjes uitloopen. Zij wordt in de groote meren 

en rivieren van Noord-Amerika aangetroffen, en 

en heeft aan weêrszijde 

neusgaten tot 

Deze soort 

die van de 

somtijds met den hengel gevangen. 

De 

angwineus, of ook »Proteus anguineus” genoemd, 

Visch-salamander _ van Europa, Hypochthon 

bereikt eenen voet lengte en is alsdan niet dikker 

dan eene mansvinger. Hare pooten zijn klein en 

de vingers kort; aan de voorpooten telt men drie 

vingers, aan de achterpooten vier. Hare kieuwen zijn 

kort en de oogen onder de dunne huid verborgen. 

De vorm des schedels doet in het algemeen aan 

dien der palingen denken. Dit zonderlinge dier is 

geel- of bruinachtig van kleur, maar somtijds met 

bruin gevlekt. Het is levendbarend, en wordt in 

onderaardsche wateren bij Adlersberg in Karinthië 

aangetroffen. 

De Visch-Salamander van Europa. 

Hypochton anguineus. 



De soort, die men de eigenlijke Sirene, Sirene 

lacertina noemt, heeft een lang, rolvormig ligchaam, 

korte kieuwen en kleine voorpooten, met drie 

of. vier korte teenen, die met puntige nagels 

gewapend zijn. De achterpooten ontbreken geheel 

en al. Dit dier wordt in het warme Noord-Amerika 

aangetroffen, alwaar het zich in moerassen ophoudt 

en lange, onderaardsche gangen graaft. In diezelfde 

streken heeft men nog eene andere soort, Amphiiuma 

means genoemd. Haar ligchaam is in de lengte 

gerekt en doet aan dat der palingen denken. Zij 

heeft blijvende kieuwgaten, maar geene blijvende 

kieuwen. Hare pooten, ten getale van vier, zijn 

ieder van twee, somtijds van drie, zeer kleine 

vingers voorzien. Dit dier is leikleurig, en bereikt 

ruim twee voet lengte. Men treft het in plassen 

en poelen aan, maar het kruipt ook op het land. 

Dr Br ACE ME MEL en ONES 

CRAPERC HERAS 

Men geeft den paam van Cecilia aan eene kleine 

reeks van kruipende dieren, die zieh door hun 

maaksel aan de Batrachers aansluiten, terwijl hun 

vorm aan dien van slangen of wormen doet denken. 

Zij zijn geheel van pooten ontbloot, en haar staart 

is kort. De zeer kleine oogen zijn onder de huid 

Hun 

slijmerige huid bekleed, en van ringvormige dwarse 

verborgen. ligeechaam is met eene gladde, 

insneden voorzien, in welke, bij de meeste soorten, 

vooral aan den staart, zeer dunne schubachtige 

plaatjes verborgen liggen. De tong is aan alle 

zijden vastgegroeid. Zij hebben tanden in beide 

kaken en in het gehemelte. Zij bereiken een tot 

twee voet lengte, Men treft hen in moerassen, in 

de slib van rivieren of zelfs in lossen grond op 

velden aan, en men zegt, dat hun voedsel uit wormen 

bestaat. Men heeft deze dieren tot nog toe slechts 

in de heete luchtstreken waargenomen. 

Eene der grootste soorten, Caecilia tentaculata, 

wordt aan de Goudkust aangetroffen, waar zij in 

den lossen grond der velden leeft. Eene veel 

slankere soort, Cecilia lumbricoides, komt 

Suriname. De Fransche reiziger Leprieur zegt, dat 

zij levende jongen ter wereld brengt, die reeds bij 

hunne geboorte op de ouden gelijken. Op Ceylon, 

Sumatra en Java heeft men de Caecilia glutinosa, 

eene soort met een korter, dikker en zamengedrukt 

ligehaam. Bij deze soort zijn, in den half volwassen 

staat, nog kieuwopeningen aanwezig, maar zonder 

van 

spoor van kieuwen, en de staart dezer jongen is 

met een dun vlies omzoomd, hetgeen tot het zwemmen 

dient. Eene soort Zuid-Amerika, 

annulata, wijkt van alle overigen af door hare 

ondiepe huidringen en doordien deze geheel 

schubjes ontbloot zijn. 

en men treft haar vooral ook in mierenhoopen aan. 

van Caecilia 

van 

Zij leeft onder den grond, 



Nel OD 

Bladz. 

Ablepharis Peronii 

Aecontias meleagris 

Aecrochordus fasciatus 

Aecrochordus Javanicus 

Adda 

Adders 

Adder-Giftslangen 

Adder-slangen 

Agama colonorum 

Agama mutabilis 

Agama orbicularis 

Agama-Saurers 

Alligator 

Alligator frontatus 

Alligator lucius 

Alligator Missis sipensis 

Alligator 

Alligator 

Alligator 

Alligator trigonotus 

Amblyrhynchus 

niger 

sclerops 

tetraspis 

Ameiva murina 

Ameiva viridis 

Ameiva vulgaris 

Amphiuma means 

Ampsak 

Anolis 

Anolis auratus 

Anolis Carolinensis 

Anolis equestris 

Anguis fragilis 

Anolis refulgens 

Aprasia puella 

Ascalobotes 

Axolotl 

Batrachers 

Batrachi 

Basiliscus Amboinensis 

39 Basiliscus Lesueuri 
YAI ore SN 
36 Basiliscus mitratus 

52 Basiliscus physignathus 

52 Bipes anguineus 

el Blad-slangen 

A 4\ Bladvingers 

zl Boa-slangen 

49 Boa c 

29 Boa 

99 Boa 

29| Boa 

928 Boa murina 

16 Bombinator 

16 Bombinator 

16, Bombinator 

16/Bombinator 

canina 

carinata 

constrictor 

hortulana 

balteatus 

fuscus 

gibbosus 

jeneus 

16 | Bombinator obstetricans 

16/Boom-Agama’s 

16 Boom-brilslang 

d 6, Boom-kikvorschen 

31 Boomslang 

36 | Boomslangen 

36 Bosch-meester 

36 Brachycephalus 

64 ephippium 

17 Brilslangen 

31 Bufo 

32 Bufo 
39 Bufo 

32 Bufo 
38 Bufo 

32, Bufo 

39 Bufo 

27 Bufo viridis 

61 Bull-frog 

\Bungarus annularis 

agua 

biporcatus 

calamita 

cinereus 

Japonicus 

pantherinus 

typhonius 

55 Buugarus semifasciatus 

59/ 

30 Caecilia annulata 

Bladz.| Bladz. | Bladz. 

30 Caecilia glutinosa 64 Coluber canus 49 

30 Caecilia lumbricoides 64 Coluber coraïs 49 

90 Caecilia tentaculata 64 Coluber plumbeus 4) 

58 Caitia Africana 37 \Coluber quaterradiatus 49 

51 Calamaria arctiventris 52/Coronella laevis 49 

98 | Calamaria lumbricoides 52/Coronella venustissima 49 

52 Calamaria oligodon 52 Couane 12 

53 Calotes gutturosa 29 Corytophanes cristatus 30 

53 Calotes jubata 29\Crocodilurus dracaena 37 

53 Carapata 27|Crocodili 15 

53 Caret 12, Crocodilus 7 

53, Caret-schildpad 12 Croeodilus acutus 24 

60, Cecilia’s 64 Croeodilus biporcatus 17 

60 Centropyx calcarata _ 37 Crocodilus cataphractus 24 

60 Centropyx striata 37 Crocodilus vulgaris 17 

59\Ceratophrys cornuta 58/Crotalus atricaudatus 4 

59 Ceratophrys dorsata 58 Crotalus durissus Leh 

29 Ceratophrys montana 58, Crotalus horridus Ah 

471 Ceratophrys nasuta 58) Crotalus mutus Ah 

56 |Ceratophrys turpicula 58 Orrtophie 47 

51 Chaleides cophias | — 

50 |Chaleides Cuvieri 7, Dactylethra 60 

4 \Chamaeleon bifurcus asypeltes scaber 50 

\Chamaeleon cristatus _33|Dendroaspis 471 

60 Chamaeleon nasutus 33 Dendrophes 50 

46 \Chamaeleon pumilus 33 Dendrophis ahaetulla 51 

59 Chamaeleon vulgaris 33 Dendrophis auratus a1 

59 |Chamaelon tricornis 33 Dendrophis colubrinus 51 

59 |Chelonae G,Dendrophis pictus 51 

59 Chelonia 12 Dibamus Celebensis 39 

59 Chelonia cephalo 12 Dibamus Novae Guineae 39 

59 |Chelonia coriacea 13 Dipsas boa 51 

59 \Chelonia mydas 12 Dipsas dendrophila Dl 

59 Chelonura 10 Dipsas nebulosa Di 

55 Chelydra 10 Dipsas regalis Dit 

48 Chelys 10 Doos-Schildpad 9 
Chlamydosaura Kingii 30 Draco fimbriatus 32 

Cobra de Capello 46 Draco haematopogon 92 

64 Coluber Aesculapii 49 Draco lineatus 32 



Es 

Bladz. Bladz. | Bladz. 

Draco viridis 32 Gerrhosaurus Homalopsis plicatilis 51 

Draken 32| bifasciatus 37 Homalopsis Schneideri 51 

Dryophis auratus 50 Gerrhosaurus Hoplurus azureus 99 

Dryophis fulgidus 50/ _ sepiformis 97 \Hydrophis colubrinus 45 

Dryophis langaha 50 Gewone Zoetwater Hydrophis gracilis 45 

Dryophis nasutus 50, Schildpad 9 Hydrophis pelamidoides A5) 

Dryophis Peli 50 Glans slangen 49 Hydrophis pelamis 45 

\Glass-snake 38 Hydrophis striatus 45 

Eetbare Zeeschildpad 12 Glimslangen d4 Hyla 56 

Eijervreter 20 Gonyocephalus armatus 30 Hyla arborea 57 

Elaps 471 |Gonyocephalus grandis 29 Hyla bicolor 57 

Elaps bivirgatus 48 |Gonyocephalus Hyla chalconota 57 
Elaps furcatus 48| __margaritaceus 29 Hyla cyanea D7 

Elaps Hygieae 48 Gonvocephalus Hyla erythraea 57 

Klaps irregularis 48\__Stoddartii 0 Hyla leucomystax 57 

Elaps inornatus 48\Gonyocephalus tigrinus 29 Hyla leprosa 57 

Elaps lemniscatus 48 \Gonyocephalus Hyla Reinwardtiu 57 

El Lagarto 16 tricinctus 30 Hyla tinctoria 57 

Emys Amboinensis 9 Gordel-hagedissen 37 Hyla venulosa 57 

Emys Carolina 9 Grammatophora Hylaedactylus 60 

Emys Caspica 10| _barbata 29{Hypochton anguineus 63 
Emys centrata 10\Gymmodactylus \Hypsibates umbra 30 

Emys clausa 9 guttatus 28, — 

Emys concentrica 10 Gymnodactylus [guana 0 

Emys Diardü 9 marmoratus 28/ [guana carinata 51 

mys Europaea 9 Gymnodaetylus Iguana cornuta 31 

Emys expansa A1\_phsllurus 28| Iguana cristata 31 

Emys fimbriata 10 Gymnophthalmus Iguana delicatissima 31 
Emys galeata 11, quadrilineatus 99 Iguana fasciata 31 

Emys longicollis 11 5 Iguana suberistata 31 
Emys Maximiliani 11 Hagedissen 36| Ieuana tuberculata 31 

Emys odorata 10 Hagedis-Saurers 35 Ilysia rufa 54 

Emys Pennsylvanica 10 Halfvingers 27 \Ilysia scytale 54 
Emys platycephala 10 Hartkop-Adders 42\ Indische krokodil 17 
Emys punctata 10 Hatteria punctata 29 — | 
Emys scorpioides 10 Hawksbill Turtle 18 Japansche 

Emys serpentiria 10 Hazelworm 38/ _Lederschildpad 11 

Emys sinuata 11 Heloderma horridum 35 — | 
Emys Temmincki 10 Hemidactylus fraenatus 27 Kaaiman 16 
Emys vulgaris 10 Hemidactylus rapicauda 27 | Kameleons 32, 

Engystoma Guineënsis 60 Hemidactylus |Kamvingers 28 

Engystoma microps 60, verruculatus 27 \Kikvorschen 57 

Eryx jaculus d4 | Herpetodryas carinata 49|Kikvorsch-Batrachers _ 56 

Eryx John 54 Herpetodryas Horneri 49 | Kikvorsch-padden 59/ 
Eryx multicarinatus 54 Herpetodryas (Klim-slangen 40 

nm oxycephala 49 Koperen kapel 46, 

‚Herpetodryas fusca 49 \Kover kapel 46 
Gaviaal van Borneo 25 Herpeton 51 Krokodillen 15 
Gavialen 25 Heterodactylus Kruipende Dieren 1 
Gavialis Gangeticus 

Gavialis Schlegel 

Gekko 

Gehoornde kikvorschen 

Gerrhonotus Deppii 

Gerrhonotus 

multicarinatus 

25\ __imbricatus 

25 Heterodon platyrhinus 

26 Heterodon scalaris 

58) Histiurus 

37 Hoedslang 

Homalopsis buccata 

37 Homalopsis herpeton 

C3 

5 

Ce 

A 

5 

5 

pe 
Á 

9 Lacerta 

0 Lacerta 

0 Lacerta 

6 Lacerta 

| Lacerta 

| Lacerta 

agilis 

erocea 

muralis 

ocellata 

perspicillata 

stir pium 

36, Ophryoessa superciliosa & 

36 

36 

36, Phrynocephalus auritus 

36 Phrynosoma cornutum 

36 Plhyllodactylus Lesueuri 

Bladz. 

Lacerta viridis 

Lacerta vivipara 

Lagarto 

Land-Agama’s 

Land-kikvorsch 

Landschildpadden 

Langaha 

Land-Salamanders 

Landslangen 

Leder-schildpadden 

Leder- Zeeschildpad 

Legoeaan 

Loggerhead Turtle 

Lophyrus 

Lyeodon capucinus 

Lycodon hebe 

Matamata 

Menobranchus lateralis 

Menopoma 

Moloeh horridus 
Monitor 

Mus aquatilis 

Naaktvingers 

Naja angusticeps 

Naja bungaroides 

Naja haemachates 

Naja 

Naja 

Naja 

Naja 

Naja 

Naja 

Naja 

Naja tripudians 

Natrix torquata 

haje 

nigra 

nivea 

Jamesonii 

porphyrea 

scutata 

sputatrix 

\Niet vergiftige Slangen 

Nijl-Krokodil 

Noja 

7 Noordsche Zeeslang 

Notodelphis dorsigera 

Oearan el bahre 

Oelar-Sawa 

Oero 

Ophes 

Ophiops elegans 

Ophisaurus ventralis 

Padden 

50 

Gi 

10 

65 

63 

28 

34 

10 

) Myobatrachus paradoxus 60 

28 

47 

477 

47 

477 

471 

4 



Ein 

Bladz. Bladz. Bladz. 

Pipa laevis 60 Rhynophisoxyrhynchus 39, Tachydromus Japonicus 36, 

Pipa’s 60 — Tachydromus 

Pipa tedo 60 Salamanders 61, sexlineatus 36 

Platvingers 26/Salamandra Alpestris 62|Tak-slangen 51 

Platydactylus 26/Salamandra atra 61 |Tarantola 27 

Platydactylus Salamandra axolotl 61 |Tedo 60 

Cepedianus 27\Salamandra cristata _ 62\Tejus monitor 36 

Platydactylus Salamandra gigantea 63|Testudo 7 

fascicularis 27|Salamandra Japonica G1/Testudo areolata 8 

Platydactylus guttatus 27/Salamandra Testudo carbonaria 8 

Platydactylus homalo- longicaudata 61 Testudo emys 8 

cephalus 27|Salamandra maculata 61 Testudo geometrica Ss 

Platydaectylus pollicaris 27\Salamandra maxima _62\Testudo gopher 9 

Platydactylus vittatus 27/Salamandra pleurodeles 62\Testudo Graeca Ss 
Pseudopus Pallasii 37\Salamandra taemata 62 Testudo Indica Ĳ 

Poff-adder 44|Salamandra unguiculata 61 Testudo kinyxis Ss 

Polychrous longipes _ 30/Saurae 13 Testudo marginata 8 

Polychrous marmoratus 30/Saurers 13 Testudo tabulata 8 

Polychrous Vauthieri 30/Saurophis seps 37 |Tok-kaai 27 

Proctotretus Chitensis 29\Schildpadden 6G\Trigonocephalus atrox 43 

Proteus anguineus 63 Schijfvingers 28, Trigonocephalus 

Psammophis lacertinus 49 \Scincus gigas 38/ bilineatus 43 

Pyeodaetylus Gronovii 38\Scincus officinalis 38, Trigonocephalus 

Pygopus lepidopus 99 |Scincus pachyurus 38, _Jararaca 43 

Ptyodactylus fimbriatus 27/Scincus rugosus 38 Trigonocephalus 

Ptyodactylus lobatus 27 \Scincus sepsoides 38| lanceolatus 43 

Pythons 53 Scincus serpens 38 Trigonocephalus 

Python bivittatus 53 Semanith 27, piseivorus Lb 

Python curtus 54 Seps chalcides 38 Trigonocephalus 

Python punctatus 54 Siredon 62, puniceus 43 

Python regius 54 Siren 62 Trigonocephalus 

Python reticulatus 54 Siren lacertina 64\_ rhodostoma Kn) 

Python Schneideri 54 \Sitana Pondiceriana 30 Trigonocephalus viridis 43 

Python viridis 54 |Skink-Saurers 38 Trionyx 11 

—- Slang-adders 465 | Trionyx ferox 119 

Rana esculenta 58! Slangen 39 Trionyx granosus lg 

Rana Hasseltiü 58\Slang-Hagedissen 39 Trionyx Japonicus 11 

Rana mugiens 58 Snapping Turtle 10 Trionyx Niloticus 11 

Rana paradoxa 58 Snuffel-slangen 50 Frionyx stellatus dE 

Rana ocellata 58 Soek 17 Trionyx subplanus 44 

Rana temporaria 58 Sphaeriodactylus ‘Tropidonotus 50 

Rana tigrina 58, _sputator 28 \Tupinambis 4 

Ratelslangen 44 \Sphargis 13 Typhline Cuvieri 39, 

Reptilia 1,Stellio spinipes 29 Typhlops Lalandei 39 

Reuzen-Salamander 62 Stinkpot 10 Typhlops lineatus 39, 

Rhinoderma Darwinii 60/Stenodactylus guttatus 28,Typhlops reticulatus 39, 

Ringslang 50/Stenodactylus scincus 28 - | 

Roode koperen kapel 47! —— Unke 60: 

Bladz. 

Uropeltis Ceylanica 39 

Uromastyx spinipes _ 29 

Varanus albigularis 35 

Varanus bivittatus st 

Varanus prasinus 95 

Varanus scincus 35 

Varanus stellatus 34 

Vergiftige Slangen 41 

Vipera acanthophis 45 

Vipera ammodytes Sh 

Vipera arietans Lb 

Vipera aspis Ab 

Vipera berus 4d 

Vipera cerastes 4d 

Vipera chlorechis 45 

Vipera cornuta hk 

Vipera elecans Abi 

Vipera nasicornis 4h 

Vipera rhinoceros Ah 

Visch-Salamanders 63 

Waaijer-vingers 27 

Waranen 33 

Water-Boa 5 

Water-kikvorsch 58 

Water-Salamander 62 

Waterslangen ay | 

Woel-Boa’s 54 

Woelslangen 50 

Wolfslangen 49 

Worm-slangen 52 

Wrat-slangen 52 

Xenoderma Javanicum 52 

Xenodon severus 49 

Xenopeltis unicolor 52 

Zandslangen 49 

Zeeschildpadden 112 

Zeeslangen 45 

Zoetwater-Schildpadden 9 

Zonosaurae 37 

Zonurus cordylus 37 

Zonurus giganteus 37 

Zonurus Novae Guineae 37 

Zwarte Landschildpad 7 

Zwemslangen 50 
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NAAMLIJST VAN INTEEKENAREN. 

Z. M. DEN KONING, 4 Exemp.. 

H. M. DE KONINGIN. 

Z. K. H. DE PRINS VAN ORANJE, 

Z. K. H. PRINS FREDERIK. 

JAN MESSCHERT VAN VOLLENHOVEN, Oud-Burgemeester van Amsterdam. 

KONINKLIJK ZOÖLOGISCH GENOOTSCHAP NATURA ARTIS MAGISTRA, te Amsterdam. 

KONINKLIJK ZOÖLOGISCH BOTHANISCH GENOOTSCHAP VAN ACCLIMATATIE, te ’s Gravenhage. 

ROTTERDAMSCHE DIERGAARDE. 

KONINKLIJKE MILITAIRE AKADEMIE, te Breda. 

BIBLIOTHEEK DER KONINKLIJKE AKADEMIE, te Delft. 

ARTI ET AMICITIAE, te Amsterdam. 

GENOOTSCHAP DOCTRINA ET AMICITIAE, te Amsterdam, 

ROOMSCH CATHOLIEK SEMINARIUM, te Hageveld. 

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, te ’s Gravenhage. 

LEESMUSEUM, te Amsterdam. 

KONINKLIJK ZOÖLOGISCH GENOOTSCHAP, te Antwerpen. 

JAPANSCH DETACHEMENT in Nederland. 

KONINKLIJKE AKADEMIE VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, te Amsterdam. 

G. Aalbertberg, Chirurgijn, Leiden. K. Augustinus, Rotterdam. 

G. J. Aalberse, Schiedam. P. van Aken, Dordrecht. 

P. R. W. Aalders, Amsterdam. W. N. Albach, Rotterdam. 

J. H. Aamersdag, Rotterdam. Mr. J. C. C. Albarda, Advocaat, Leeuwarden. 

K. W. Abas, Amsterdam. W. P. Alberda, Rotterdam. 

Th. H. A. J. Abeleven, Apotheker, Nijmegen. L. & A. Alma, Apothekers, Amsterdam. 

R. P. Abelever, Amsterdam. W. H. Almaros, ’s Hage. 

W. Z, Achenbach, Amsterdam. A. W. N. Alsfasser, ’s Hage. 

B. Adama, Apotheker, Amsterdam. P. G. J. Althoff, Arnhem. 

P. J. W. Adriaans, Rotterdam. Altmann Rosenburg, Rotterdam, 2 Exempl. 

P. J. Adrian, Amsterdam. J.C. & W. Altorffer, Middelburg. 

R. G. N. Adriani, 's Hage. M. L. van Ameringen, Secretaris der Nederl, 

P. Advokaat, ’s Hage. Hoofd-Synagoge, Amsterdam. 

J. W. Agema, Utrecht. L. J. Amerongen, Hilversum. 

Isr. 
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P. G. Barger, Dordrecht. 

Jhr. V. Barnaart, Haarlem. 

F. H. Ampt, Kapt.-Ingenieur, Nijmegen. 

D. R. van Amstel, Instituteur, Doesborgh, Rhedersteeg. 

P. N. K. van den Andel, Rotterdam. 

A. Andriessen, Amsterdam. 

H. N J. Andriessen, Amsterdam. 

W. Andrirs, Rotterdam. 

P. Ankersmit, Dordrecht. 

W. P. G. Anslijn, Dordrecht. 

W. A. Antonysen, Beverwijk. 

P. W. J van Antwerpen, Kerkwaskaarsen-fabrikant, 

Utrecht. 

K. N., Aoeneau, Leiden. 

W. H Apfeld, Zeyst. 

V. N. Appel, Doorn. 

P. W.F, Appenzeller, Amsterdam. 

W. J. NX. Arends, Leeuwarden. 

K. L. Aristazabel, Leeuwarden. 

W. V. Arnold, Haarlem. 

P, W. Arntzen, Haarlem. 

B. Arnzenius, Amsterdam. 

W. Arsene, Zierikzee. 

L. Artz, Hoofd-Ambtenaar van het Departement 

van Buitenlandsche Zaken, ’s Gravenhage. 

A. Asher & Co, Berlin. 

J. F. Asma, Emer. Predikant, Schiedam. 

v. Asperen & van de Velde en Co, Haarlem. 

P. L, Aubry, Rotterdam. 

Jhr. Mr. d'Aumale van Romondt, Utrecht. 

P. K. L. Baalman, Apeldoorn. 

W. R. Baaij, Hillegersberg. 

P. R. Backer, Haarlem. 

U. Huyehens Backer, Oud van het 

K. 4. G. Natura Artis Magistra, Bloemendaal. 

Wv Wade 

W. C. Backer, Gemeente-Ambtenaar, Amsterdam. 

W. H. L. Badel, Abcoude. 

W. N. Baede, Haarlem. 

Mr. E‚ C. van Baerle, Utrecht. 

P. K. Baerselman, Rotterdam. 

\V. L. Bagnay, Rotterdam. 

K. M. J. Bak, Rotterdam. 

A. H. Bakhuyzen, Boekhandel, ’s Gravenhage. 

MERAN 

R. Bakker, Amsterdam. 

WW. L. Bakker, Amsterdam. 

P. K, Bakker, Ee, Lid 

Friesland. 

E. J. Bakker, Boekhandelaar, Veendam. 3 Exempl. 

J. L. Balestra, Amsterdam. 

M. W. Balestra, Rotterdam. 

\V. L. Bancker, Rotterdam. 

P. L. Bangert, Rotterdam. 

\V. L. Bankert, Leiden. 

L. W. Barata, Utrecht. 

ING 

Bestuurder 

Backer, Civiel Ingenieur, Kampen. 

Bakhuijzen, ’s Gravenhage. 

van de Prov. Staten van 

Barends, Utrecht. 

J. van Baalen & Zonen, Boekhandelaar, Rotterdam. 

G. J. Baars, Amsterdam. 

M. R. J. Barnasconi, Dordrecht. 

L. M. Barrelmeijer, Haarlem. 

‚EF. F. C. Bartels, Amsterdam. 

_L. H. de Bas, Kassier, Zutphen. 

W. de Bas, Rotterdam. 

‚P. N. Bätke, Rotterdam. 

‚GC. H. F. A. Battaerd, Oud-Majoor der Infanterie, 

Leeuwarden. 

Dr. F‚, H. Bauer, Batavia. 

W. Bauerijs, Rotterdam. 

K. L. Bausch, Rotterdam. 

J. Beek, Edzn., Oud Zee-Officier, Amsterdam. 

P. R. van Beek, Amsterdam. 

G. W. A. van Beek, Amsterdam. 

H. J. Beekma, Amsterdam. 

Beekman & Schoute, Boekhandel, Amsterdam. 2 Ex. 

‚M. J. de Beer, Wijnkooper, Amsterdam. 

S. J. Beer, Particulier, Amsterdam 

Z. J. L. Beer, Rotterdam. 

J.J. Beerekamp, Hoogheemr. van de Watergraafsmeer, 

Lid van de Kon. Akadem. van Beeldende Kunsten, 

Amsterdam. 

P. N. van Beest, Rotterdam. 

W. Beets, Boekhandelaar, Delft. 4 Exempl. 

P. M. Bec, Haarlem. 

W. L. Becht, Rotterdam. 

W. Beckeringh, Koopman, Amsterdam. 

B. R. Behm, Haarlem. 

Wolf Behr Benjamins, Rotterdam. 

J. F. V. Behrns, Boekhandelaar, Harlingen. 2 Ex. 

P. G. N. Bekering, Rotterdam. 

L. Bekker, Amsterdam. 

‘_Z. Bekouw, Utrecht. 

Erve Belinfante, Boekhandelaar, Amsterdam. 

Gebr. Belinfante, Boekhandel, ’s Gravenhage. 4 Ex. 

G. L. van Bell, Utrecht. 

P. Beltrami, Dordrecht. 

W. N. van Bemmel, Dordrecht 

K. G. van Bemthem, Amsterdam. 

P. L, Benedictus, Maarssen. 

G. M. Benoni, Rotterdam. 

W. L. Bensdorp, Rotterdam. 

v. Benthem & Jutting, Boekhandel. Middelburg. 5 Ex. 

Baron H. Bentinck van Schoonheeten, Ritmeester, 

Zwolle. 

Jhr Mr even: 

Wethouder, Amsterdam. 

J. W. Berg, Amsterdam. 

J. H. van den Berg, Boekhandelaar, Breda, 

IS AG 

L. R. van Bergen, Rotterdam. 

W. Berggraaf, Utrecht. 

P, S, van den Bergh, Amsterdam. 

E. L. Berghuis, Utrecht. 

P. KR. Bergwever, Hoorn. 

Berg van Dussen Mulkerk, 

van den Berg, Amsterdam. 



Vee 

M. van Berkel, Amsterdam. 

IP ANS Berkemijer, Hilversum. 

P. J. Berkhout, Zaandam. 

Jhr. W. Teding van Berkhout, Haarlem. 

E. A. Berkhout, 

Secretarie, Afd. Onderwijs, Amsterdam. 

W. N. Berklouw, Koog a/d Zaan. 

WW. L. Berkman, Vlissingen. 

P. W. van Berkum, Dordrecht. 

P, L. Berlage, Hoorn 

G. Berlin, Rotterdam. 

W. R. Bernardi, Rotterdam. 

P. A. Bernhard, Rotterdam. 
F. M. Bernhard, Ambtenaar, ‘s Hage. 

W. Berreau, ’s Hage. 

FE, B. de Bertin, Amsterdam. 

P. R. Bestina, ’s Hage. 

. Beth, Soerabaya. 

. J. Betman, Rotterdam. 

Hoofd-Commies der Stedelijke 

„N. Beuken, Rotterdam. 

B. Beuker, Suiker-Raftinadeur, Amsterdam. 

Beukma LAz., Utrecht. 

. G. Beune, Arnhem. 

L. W. Beuns, Arnhem. 

. Beusker, Culemborg. 

ehdeol hel heldepGhlehiekie) G. Bever, Rotterdam. 

G. W. 

A. van Beverwijk, Boekhandelaar, Kampen. 

van Beveren, Utrecht. 

K. G. Beijer, Vianen. 

R. L. Beyne, Landeigenaar, Beusichem. 

J. C. Beyst, Amsterdam. 

Bibliotheek der Koninklijke Militaire Academie te 

Breda. 

C. EF. Bicker, Rotterdam. 

WW. Biema, Groningen. 

G. W. van Biene, Sneek. 

L. A. Bienfait, Koopman en Reeder, Amsterdam. 

W. C. G. Bing, Utrecht. 

P, Bierman Hzn., Haarlem. 

G. Biessenbroek, Rotterdam. 

W. de Bièvre, Rotterdam. 

H. L. Bille, Rotterdam. 

W. L. Binneraad, Dordrecht. 

L. G. Bitter, Vreeland. 

W. Z. Blaauw, Rotterdam. 

W. A. Blaauw, Bemmel. 

Jb. Csz. Blaauboer, Landeigenaar, Wieringerwaard. 

G. L. Bladergroen, Rotterdam. 

A. F‚ Blanche & Co, Boekhandelaar, Utrecht. 

W. G. Blanche, ’s Hage. 

G. N. Blankenberg, Rotterdam. 

B. Blankenberg & Zn., Boekhandel, Amersfoort. 2 Ex. 

G. N. Bleeker, ’s Hage. 

W. L. H. Bleeker, ’s Hage. 

S. J. Bleeker, Rentenier, Wildervank. 

J. Bleeker, Boekhandelaar, Amsterdam. 4 Exempl. 

P. J. Bleuzé Jr, Amsterdam. 

L. W. Blitterswijk, Gouda. 

W. P. J. Blitz, Woerden. 

G. H. Bleykmans, Arnhem. 

Blikman & Sartorius, Boekhandel, Amsterdam. 9 Ex. 

P. G. Bloch, Breda. 

W._N. Bloequery, Nijmegen. 

H. J. Bloemen, Makelaar, Amsterdam. 

Bloemhof, Wieuwerd. 

J. Blok, Instituteur, de Helder. 

G. Blok, Slager, de Lemmer. 

C.J. Blok, Scheepsbouwmeester, Amsterdiun. 

PE Wlan Delfzijl. 

H. C_ Blom, Boekhandelaar, Utrecht. 4 Ex. 

P. Blom, Landeigenaar, in de Groote-Keet. 

P. van Blom, Gorredijk, Med. Doctor. 

Blom & Olivierse, Boekhandelaars, Culembors. 2 Ex. 

W. HL. Blombergen, Leeuwarden. 

Adolf Blomhert, Boekhandelaar, Nijmegen. 

C. Blommendaal, Boekdrukker, ’s Gravenhace. 

S. T. Boas, Amsterdam. 

L. G. Boas, ’s Hage. 

G. \V. Bock, Dokkum. 

D, R. Bodde, Haarlem. 

J.W. Bodegraven, Gepens. Majoor der Infant. Utrecht. 

ed 

EL. KR. Bodeman, Breukelen. 

W. L. Boef, Middelburg. 

Boehm, Koopman, Amsterdam. 

K. L. Boekbinder, Amsterdam. 

\V. C. Boeken, Amsterdam. 

H. J. Boekhoorn, Rotterdam. 

|. Boekhout, Amsterdam. 

G. N. Boekman, ’s Hage, 

N. Boele, Amsterdam. 

W. W. L. Boele, Medemblik. 

Piet Boelsum, Kampen. 

S. de Boer, Geneesheer, Schagen. 

J. C, de Boer, Amsterdam. 

Pr. de Boer Fz, Landman, Oud-Carspel. 

J. B. de Boer, Apotheker, Makkum. 

W. G. Boer, Rotterdam. 

W. Z. J. Boer, Zwolle. 

K. N. Boers, Arnhem. 

W. L. Boegers, Roermond. 

H. Boelweg, Utrecht. 

K. L. Boggin, Rotterdam. 

P. G. Bois, Gouda. 

W. G. Boissevain, Arnhem. 

J. H. Bok Jr., Notaris, Amsterdam. 

A. Bol Az., Boekhandelaar, Coevorden. 

C. Boldingh Hz, Boekhandelaar, Hoorn. 

M. Bolleman, Amsterdam. 

G. W. A. Bolten, Utrecht. 

C.J. Boltermanne Mz., Koop vaardij-Kapit. Amsterdam. 

G. Theod. Bom, Boekhandelaar, Amsterdam. 5 Ex, 

G. P. D. Bom, Rotterdam. 

WV. Boom, Rotterdam. 

Mr, A. L. van der Boon Mesch, Leiden. 



C. Boonacker, Notaris, Schagen. 

R. G. Boonacker, Rotterdam. 

L. G. Boneka, Rotterdam. 

W. Bondia, Rotterdam. 

L. W. Bonsveer, Rotterdam. 

M. J. de Bont, Fabriekant, Amsterdam. 

F. Boogaard, Boekhandelaar, Weesp. 2 Exempl. 

F. Boogaard, Kantonregter, Weesp. 

P. L. Boorsma, Middelburg. 

J. G. C. Boot, Hoogleeraar, Amsterdam. 

P. N. Bootje, Antwerpen. 

L. J. E. van der Bor, Boekhandel. Amsterdam. 2 Ex. 

W. Borch, Gouda. 

L. Borgée, den Helder. 

H. Lu. Borghorst, ’s Hertogenbosch. 

W. Borleffs, Naarden. 

P. W. Bornema, Utrecht, 

H. L. Borrius, Heerenveen. 

J. Bos, Amsterdam 

K. Bos Gzn., Harlingen 

P. W. Bosboom, 's Hage. 

5 „van den Bosch, Ingenieur van ’s Rijks Stoomvaard. 

Amsterdam. 

L. C. Bosch, Amsterdam. 

N. J. ten Bosch, Amsterdam. 

\V. Walland Bosch, Amsterdam. 

N. C. v. d. Bosch, Amsterdam. 

\W. H. Boscher, Rotterdam. 

G. N. Bosch Reitz Chzn., Rotterdam. 

L. A. Bosdorp, Utrecht 

W. L. Bosdijk, Muiden. 

Z. H. R. Bossan, Rotterdam. 

B. D. Bosscher, Utrecht. 

do dl 

P. Carl Bottesum, Rotterdam. 

van Bosse, Amsterdam. 

H. A. Boudewijnse, Boekhandelaar, Middelburg. 2 Ex. 

G. Boukamp, Rotterdam. 

AO 

\. G. Bourrier, Breda. 

R. v. Tiellietoen Bousquet, Oud O.L. Hoofd-Ambt. Delft. 

N. C, Bouwer, 

H. L. Bouwman, Arnhem. 

Bouman, Assuradeur, Amsterdam. 

Jommissionair, Amsterdam. 

H. W. van Boven, Directeur van het leesgezelschap 

„de Vereeniging,” Heinkenszand. 

P. G. Bovis, Amsterdam. 

Nr CRE 

P. K. Braat, Boekhandelaar, Dordrecht. 2 Exempl. 

H. W. R. van Brakel, Apeldoorn. 

IL. Brandenburg Jr., Boekhandelaar, Workum. 4 Ex. 

J. H. Brandes Jr, Kruidenier, Amsterdam. 

A. D. Brandon, Amsterdam. 

Braams, Wethouder, Wageningen. 

F. Brands, Koopman, Amsterdam. 

A. B. Brave, Onderwijzer, Amsterdam 

J.F. G. Bredenberg, Amsterdam. 

J.J. van Brederode, Boekhandelaar, Haarlem. 3 Ex. | 

D. K. Breebaart, Landeigenaar, Winkel. 

J. Breebaart, Alkmaar. 

[L. van Breemen, Amsterdam. 

B _R.de Breuk,Lid van de Gemeenteraad. de Helder. 

A. Breukerman, Amsterdam. 

T.J. Breymann, Amsterdam. 

Jhr. F‚ van Brienen, ’s Hage. 

C. ten Brink, Koopman, Amsterdam. 

H. ten Brink, Boekhandelaar, Meppel. 2 Exempl. 

ten Brink & de Vries, Boekhandel. Amsterdam. 6 Ex. 

C. L. Brinkman, Boekhandelaar, Amsterdam. 2 Ex. 

J. H. Brinkman, Boekhandelaar, Amsterdam. 9 Ex. 

A. Brinkman, Boekhandelaar, Gouda. 4 Exempl. 

F. H. Brinkman, Boekhandelaar, Amsterdam. 3Bx 

Brix von Wahlberg, Muziekhandelaar, Amsterdam. 

Broese & Co., Boekhandelaar, Breda. 3 Exempl. 

J. G. Broese, Boekhandelaar, Utrecht. 6 Exempl. 

H. H. Brongers, Boekhouder, Amsterdam. 

Jan D. Brouwer, Boekhandelaar, Amsterdam. 5 Ex. 

G. Brouwer, Boekhandelaar, Deventer. 

Ds. J. D. Beman Brouwer, Leiden. 

Jan Francois Fak Brouwer, Middelburg. 

T. J, van den Brug, Landeigenaar, Workum. 

Direct. van ’s Rijks Kweekschool 

voor onderwijzers, Groningen. 

Mejufvr. G. de Bruin, Amsterdam. 

B. Brugsma, 

L de Brunet, Russisch Keizerl, Hofraad, Amsterdam. 

E, P. Brunger, Notaris en LidderStaten van Fries. 

L. Vrouwe-parochie. 

H. Bruning, Grossier, Amsterdam. 

B. J. A. Bruynesteyn, Amsterdam. 

J. C. de Buisonjé, Boekhandelaar, Nieuwediep. 2 Ex. 

J.T. Buitenga, Zaakgelastigde, Heerenveen. 

L. de Bull, Makelaar, Amsterdam. 

J. L. van den Burg, Beeldhouwer, Amsterdam. 

A. van der Burght, Lid van den Gemeenter. Tholen. 

J. Butter, Landeigenaar, Winkel. 

J. H. van Buul, Phil. en Litt. Lector aan het Coll. en 

Semin. der O. R. Kerk, Amersfoort. 

Mr. J.C. Bijleveld, Ontvanger der In- en Uitgaande 

regten, Amsterdam. 

Mr. A. van Eyk Bijleveld, Lid der Regtb. Amsterdam. 

Mr. R. Th. Bijleveld, Subst-Officier bij de Arrond. 

Restbank, Leiden. 

D. J. van Bijsterveld, Distelateur 1° Klasse, 's Hage. 

J. Campen, Boekhandelaar, Sneek. 3 Exempl. 

Mr. W. Voorbeijtel Cannenburg, Amsterdam. 

N. Canters, Breda. 

J. M. Cantor, Koopman, Amsterdam. 

A. Caron, Tiel. 

J. ten Cate, Secretaris der Gemeente, Beerta. 

D. O. ten Cate, Predikant, Hoornsterzwaag. 

H. ten Cate, Geneesheer, Scherpenzeel. 

W. H. A. Carp, Makelaar, Amsterdam. 

Isaac Henriques de Castro, Amsterdam. 

Jacob Henriques de Castro, Amsterdam. 

D. H. de Castro Mzn., Amsterdam. 

M. Manger Cats, Lid van de Prov. Staten van Friesl., 

Leeuwarden. 
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D. B, Centen, Boekhandelaar, Amsterdam. 5 Ex. 

J. L. Ceuvel, Scheepsbouwmeester, Amsterdam. 

E. Chargois, Fabrikant van Parapluies, Amsterdam. 

Rod. le Chevalier, Geneesheer, Amsterdam. 

J. J. Claasen Jrzn., Koopman, Amsterdam. 

J. H. Claus, Amsterdam. 

Gebr. van Cleef, Boekhandelaars, Amsterdam. 3 Ex. 

Jhr. P. Clifford, Geneesheer, Amsterdam. 

Mevr. de Wed. B. Coenen, Utrecht. 

J. J. van Coeverden, ’s Hage. 

C. Commelin, Amsterdam. 

Adolphe Conen, Amsterdam. 

W. Cool van Bokma, Boekhandelaar, Sneek. 

C. L. Cool Jr, Amsterdam. 

W. Coolhaas, Secretaris van het Leesgezelschap de | 

Vriendschap, Doetinchem. 

Mr. F. J. Kappeyne van de Coppello, Procureur, Sneek. 

J. H. Cordes, Amsterdam. 

Joseph M. Cornely, Grondeigenaar, St. Gerlach. 

Corstius, Amsterdam. 

H. Coster & Zn., Boekhandelaar, Alkmaar. 5 Ex. 

Dr. T. H. Blom Coster, 's Hage. 

A. Siebert Coster, Alkmaar. 

Costerus, Hoorn. 

M. M. Couvée, Boekhandelaar, ’s Gravenhage. 3 Ex. 

D. J. Couvée, Boekhandelaar, Leiden. 

G. A. Cramer, Commissionair, Amsterdam. 

Mr. W.J. E. Putman Cramer, Notaris, Zutphen. 

Mr. A. A. Putman het 

Kantongerest, Arnhem. 

Cramer, Griffier bij 

J. W. Cramerus, Makelaar, Amsterdam. 

E. W. Cramerus, Amsterdam. 

H. H. Cretier, Amsterdam. 

P, F‚ van Crombrugghe, Tailleur, ’s Gravenhage. 

J. P. Crommelin, Amsterdam. 

J. P. van Wickevoort Crommelin, Haarlem. 

G. H. Crone, Amsterdam. 

J. F. Cuypers, Piano-Fabriekant, ’s Gravenhage. 

H. J. van Daalen, Haarlem. 

U. H. van Dam, Veenbaas, Terwispel. 

P. Damave, Stroohoedenfabriekant, Bolsward. 

H. Damen, Amsterdam. 

J. Damman, Boekhandelaar, Goor. 2 Exempl. 

A. Danckerts Jr., Amsterdam. 

W. J. Dankelman, Amsterdam. 

J. A. Davijt, Tabak- en Sigarenhandel. Amsterdam. 

Dehlinger, Amsterdam. 

J. J. H. van Delen, Wamel. 

J. S. van Deventer, Zwolle. 

Dr. L. W. van Deventer, ’s Hage. 

P. R. van Diermen, Amsterdam. 

J. F. van Dobben, Boekhandelaar, Haarlem. 2 Ex. 

H. Dobbenga, Amsterdam. 

Doctrina et Amicitia (Het Genootschap), Amsterdam. 

Mr. P. J. A. M. van der Does de Willebois, Commiss. 

des Konings in Limburg, Maastricht. 

W. van Dokkum, Nigtevecht. 

Erven Doorman, Boekhandel, 's Gravenhage. 8 Ex. 

C. van Doorn & Zn, Boekhand. ’s Gravenhage. 6 Ex. 

C. Wertz van Doornen, Assuradeur, Amsterdam. 

J. J. F. H. T. Merkus Doornik, Med. Chir. et Art. 

Obstr. Doctor, Amsterdam. 

Dormaar, Oosterhout. 

S. H. van Dorssen, Apotheker, Sneek. 

A. van Dorsten Jr., Boekhandelaar, Utrecht. 3 Ex, 

À. Dortland, Kassier en Makelaar, Gouda. 

H. Douma, Notaris, Gorredijk. 

B. Dreese, Amsterdam. 

J. H. L. Dreekmeier, Amsterdam. 

C. W. Dreekmeier, Boekhandelaar, Amsterdam. 

J. van Driel, Utrecht 

P. C. van Driem, Boekhandelaar, Voorbure. 

A. J. van Driessen, Leiden. 

J. C. van Driest, Nijmegen. 

P, L. Dubourcg, Amsterdam. 

P. Ruysch van Dugteren, Heel- en Vroedmeester, 

Achttienhoven. 

W. H. G. Dull, Advocaat, Amsterdam. 

A. E_ van Dullemin, Rijks Ontvanger, Geertruidenberg. 

G. J. van Dijk, Koopman, Amsterdam. 

G. 5. Dijk, Amsterdam. 

Gebr. Ebert, Boekhandelaars, Amsterdam. 3 Ex. 

P. Ebbenhout, Amsterdam. 

J. H. van Eck, Hoofd-Onderwijzer, Huissen bij Arnhem. 

H_ van Eck, Grutter, Culemborg. 

J. KR. van Eerde, Boekhandelaar, Winschoten. 4 Ex. 

A. W. van Eeghen, Koopman, Amsterdam. 

Mevr. J. van Eeghen Labouchère, Amsterdam. 

C. P, van Eeghen, Amsterdam. 

W. Eekhoff, Boekhandelaar, Leeuwarden. 6 Lex. 

J. R. Eerkes, Logementhouder, Veendam. 

Th. Egidius, Amsterdam. 

J. van Egmond Jr., Boekhandelaar, Arnhem. 2 Ex, 

J. H. W. Egner, Amsterdam. 

Mr. Jozua van Eik Jz, Amsterdam, Advocaat. 

B. Eisendrath, Boekhandelaar, Amsterdam. 17 Ex. 

|A G. van Elden, Koopman, Amsterdam. 

E. D. Elias, Amsterdam. 

W. H. Elias, Amsterdam. 

G. H. Elias, Amsterdam. 

T. C. E‚ van Embden, Utrecht. 

J. A. van Embden, Utrecht. 

P. Engels, Boekhandelaar, Leiden. 3 Ex. 

G. Entrop v. Poeteren, ’s [lage. 

Dr. D. G. van Epen, Amsterdam. 

D. Erbrink, Onderwijzer, Amsterdam. 

H. J. J. van Erckelens, Zwartsluis. 

Gebr. van Es, Boekhandelaars, Amsterdam. 72 Ex. 

Dr. A. H. G. P, van den Es, Gymuasii Conr., Groningen. 

J. C. Estor Jr., Boekhandelaar, ’s Gravenhage. 

J. B. Eulenbach, Pastoor, Oudorp. 

P. F. J. Everard, Kassier en Makelaar, Amsterdam. 

C. A. van Everdingen, Burgemeester, Vuren. 

N. J. M. F. v. Everdingen, Notaris, Buren. 
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J. W. Eversz, Boekhandelaar, Zeyst. 

J. C. G. Evers, Professor, ’s Gravenhage. 

K. W. van Eijbergen, Amsterdam. 

T. J. Eysendoorn, Hoofd-Onderwijzer, Amsterdam. 

Dr. L. Fangman, Culemborg. 

Wed. P. M. Feenstra, Boekhand. Bolsward. 4 Ex. 

F. S. Feenstra, Boekhandelaar, Sneek. 2 Exempl. 

H. van der Leer, Banketbakker, Sneek. 

A. J. Fedder, Amsterdam. 

W. A, van der Feltz, Burgemeester, Assen. 

C. M. Ferrari, Amsterdam. 

P. H. J. Feije, Candidaat Notaris, Amsterdam. 

L. von der Finck Chz., Amsterdam. 

Alb. Fischer, Düsseldorf. 

Carl Fischer, Kunstdraaijer, Amsterdam. 

SJ, Fischer, Geneesheer en Vroedmeester, Gorredijk. 

S. A. de Flines, Amsterdam. 

G. A. Fokker, Lid van de Gedeputeerde Staten van 

Zeeland, Middelburg. 

Mr. C. J. Francois, Procureur, ’s Hage. 

F. Franke, Notaris, Amsterdam. 

D. Franken Jr., Amsterdam. 

H. A. Frijlink, Boekhandelaar, Amsterdam 

KE. Fuld, Bankier, Amsterdam. 

H. J. v. d. Garde, Boekverkooper, Zalt-Bommel. 

C. A Gartman, Tabaks- en Sigarenhandel, Amsterdam. 

C. de Gavere, Phil. Nat. Cand. Batavia. 

A. M. di Gazar, Amsterdam. 

J. C. di Gazar, Kassier, Amsterdam. 

J. H. Gebhard & Co, Boekh. Amsterdam 8 Ex. 

F. Geestenbeek, Gepens. Kapitein, ’s Hage. 

W. A. H Gelderman, Aste Luitenant van het 5de 

Reg. Dragonders, Maastricht. 

J. FP. Gemke, Amsterdam 

J. C. van Geusau, Voorburg. 

Jhr. Mr. P. G. C. van Gensau, Raadsheer in het Prov. 

Geregtshof te Maastricht, Maastricht. 

J. EF. Georgy, Amsterdam. 

Joh. Geradts & Co, Boekverkooper, Hilversum. 

Mr. J. Gerlings, Utrecht. 

J.W. Gerrebrands Cz, Koopman, Amsterdam. 

K. Gesterkamp, in Manufacturen, O. Pekela 

A. van Geuns, Amsterdam. 

Mossels 

Utrecht. 

M. Geverding, Aannemer, Haarlem. 

van Geuns, Utrecht, Offic. van Justitie te 

L. van Giffen, Boekverkooper, Groningen. 2 Ex. 

J. P. Gildemeester, Doctor, Amsterdam. 

Godsdienstige en aangename Uitspanning, Utrecht. 

H. Goemans, Med. Chir. en Obst. Doctor, Zierikzee. 

C. M. van Gogh, Boekhandelaar. Amsterdam. 15 Ex. 

F. Gompertz, Loodgieter en Pletter, Amsterdam. 

J. M. van Gool, Amsterdam. 

G. B. van Goor Zonen, Boekhandel, Gouda. 

J, Goossens, Boekhandelaar, Venlo. 

H. P. A, van Gorcum, Boekhandel. Assen. 5 Ex. 

U, van Goudoever, Amsterdarn. 

E. H., Goudsmit, Koopman, Amsterdam. 

‚D. de Graaff, Landbouwer, Koegras. 
‚Jhr. A. Graafland, Maastricht 

J. H. Grannetia, Amsterdam. 

G. H. Greeper, Amsterdam. 

P. J. de Greeuw, Amsterdam. 

J. H. de Greuve, Koopman, Amsterdam. 

J. C. Groenewegen, Amsterdam. 

A. E. Grolman, Lithograaf, Utrecht. 

Mej. A. E. Groh, Amsterdam. 

J. Groot, Boekhandelaar, Nieuwediep. 

J. P. Groot, Organist, Steenwijk. 

‚G. S. Gruyter, Amsterdam. 

P. L. Gude, Apotheker, Amsterdam. 

Mr. C. F. Gulcher, Lid der Restbank, Amsterdam. 

A. ter Gunne, Boekhandelaar, Deventer. 

‚EF. P, M de Gijselaar, Amsterdam. 

H. J. Haack, Landeigenaar, Oldehove. 

J. M. van ’t Haaf. Boekhandel. ’s Gravenhage. 13 Ex. 

A. J. Haages, Amsterdam. 

Haak, Oud O-[. Ambtenaar, Amsterdam. 

A. de Haan Pz, Amsterdam. 

1. de Haan, Boekhandelaar, Haarlem. 

J. H. Haanebeek, Koopman, Amsterdam. 

J. P. Haarsma, Landbouwer, Piaam. 

H. van Haarst Jr. Amsterdam. 

D. de Haas, Koopman in IJzerwaren, Amsterdam. 

D. de Haas, Predikant, St. Jacobi-Parochie. 

J. de Haas, Cominiss. in Assurantiën, Utrecht. 

Mr. L. Udo de Haas, Advocaat, Arnhem. 

Mevr. de Wed. Richard Haighton, Amsterdam, 

Alb. Haerten, Amsterdam. 

F. van Halteren, Boekhandelaar, Wildervank. 2 Ex. 

J. van Halteren, Boekhandelaar, Amsterdam. 

A. M. B. Hanlo, Substituut Griffier, Nijmegen. 

Mevrouw Hanssen, Amsterdam. 

W. Hanzon, Geneesheer en Vroedmeester, Gorredijk. 

H. J. Harms, Commissionair, Amsterdam. 

L. Hartgerink R Wzn, Baarn. 

M. C. Hartgerink, Maarsseveen. 

C M. A. Hartmann, ’s Hage. 

Mr. C. M. A. Hartman, Adjunct Commies bij het 

Departement van Justitie, ’s Hage. 

L. Hartog van Zwoll, Amsterdam, 

E. J. Haspels, Wageningen. 

Th. Hasselenberg, Amsterdam. 

C. J. Hasselman, Zoelen. 

L. J. PF. Hassels, Boekhandelaar, Amsterdam. 4 Ex, 

M. J. van Hasselt, Godsdienst Onderwijzer, Utrecht. 

J. L. van Hasselt, Zeekapitein, Dieren. 

Mejufvr. C. van Hasselt, Delft. 

F. Haverkamp, Amsterdam. 

J. G. T. Haustedt, Koopman, Amsterdam. 

P. ten Have, Amsterdam. 

\V. C. Havie, Amsterdam. 

H. Haije Azn., Makelaar in Effecten, Amsterdam. 

\_J. J. van Heekeren Jr, Amsterdam. 
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Mr. J. Heemskerk Az, ’s Gravenhage. 

Mr. P. M. G. van Hees, Amsterdam. 

CG. C. van Hees, Med. Doctor, Amsterdam. 

A. N. C, van Hees, Amsterdam. 

Mr. A. P. Snouck Hurgronje, Middelburg. 

J. Noordhoek Hegt, Amsterdam. 

J. A. Hekman, Grondeigenaar, Amsterdam. 

C. van Helden, Boekhandelaar, Amsterdam. 4 Ex. 

H. W. Helwig, Boekhandelaar, Amsterdam. 2 Ex. 

H. F. Hendriksen, Boekhandelaar, Rotterdam. 

H. M. van Hengel, Koopman, Amsterdam. 

W. P. van Hengel, Amsterdam. 

H. G. van den Hengel Jr., Boekhandelaar, Velp. 

J. M. Hennequin, Ridder der orde van de Eikenkroon 

en Wethouder, Sluis. 

J. PF. Herbschleb, Amsterdam. 

Mejufvr. Heringa, Utrecht. 

W. Hessel, Boekhandelaar, Heerenveen. 

F. Hessel, Boekhandelaar, Heerenveen. 3 Ex. 

W. Hesterman, Amsterdam. 

J. van Heukelom, Amsterdam. 

Mej. van Heukelom, Amsterdam. 

F. van Heukelom, Amsterdam. 

H. P. van Heukelom, Amsterdam. 

J. K. van Heuven, Amsterdam. 

van den Heuvel van Santen, Boekhandelaars, Leiden. 

G. Heyberg, Rotterdam. 

Mr. J. Heydanus, Lid der 

van N-Holland, Weesp. 

Prof. A. Heynsius, Amsterdam. 

Hichler, Amsterdam. 

Mr. S. J. Hingst, Amsterdam. 

C. J. J. Hirschig, Med. Chir. en Art. Obst. Doctor, 

Amsterdam. 

J. G. Hoefsloot, R. C. Pastoor, Delfzijl. 

Gebr. van den Hoek, Boekhandel. Leiden. 2 Ex. 

E. Hoekstra, Genees,- Heel- en Verlosk. Schagen. 

H. ten Hoet, Boekhandelaar, Nijmegen. 2 Exempl. 

A. H, van der Hoeve, Boekhandelaar, Doesborgh. 

Mej. de Wed. van ’t Hoff, Helder. 

D. A. ten Holt, Utrecht. 

E. Holterman, Med. Doctor, Zijpe. 

J. W. Holtrop, Bibliothee. der Kon. Biblioth. ’s Hage. 

Gedeputeerde Staten 

Mevr. de Wed. van Houten, Particulier, Rotterdam. 

|W. S. van der Hout, Breda. 

B. V. Houthuysen, Notaris, Soerabaija. 

J. T. van Houtum, Amsterdam. 

Höveker & Zn., Boekhandelaars, Amsterdam. 4 Ex. 

Mr. A. Hoynek van Papendrecht, Lid der 2'* Kamer 

der Staten Generaal en van de Gemeenteraad, 

Rotterdam. 

J. C. F. van Hoytema, Lid der Gedeputeerde 

Staten van Gelderland, Culenborg. 

J. B. Huber, Boekhandelaar, Groningen. 

Mr. J. L. Huber, Kantonregter, Leeuwarden. 

P. G. Gallandat Huet, Rustend Geneesheer, Leiden. 

J. C. Huitser, Commissionair, Amsterdam. 

‚J. Hulst, Rijks Ontvanger, Driel bij Zalt-Bommel. 

W. Hulsteede Jr, Amsterdam. 

Aug. Hulster. Amsterdam. 

‚Dr. J. K. Hummel, ’s Gravenhage. 

W. Huijer, Kantoorbediende, Hoogeveen. 

‚P.J. Ihnken, Assuradeur, Amsterdam. 

J. H. & G. van Heteren, Boekh. Amsterdam. 59 Ex. | IL. van Ingen, Amsterdam. 

C. F. C. Ingenohl Jr, Amsterdam. 

‚ Ipenbuur & van Seldam, Boekhandel. Amsterdam. 

5 Exemplaren. 

F. H. Jacobi, Amsterdam. 

‚ Edw. L. Jacobson, ’s Gravenhage. 

W. C. van Heusden, Boekh. ’s Hertogenbosch. 2 Ex. | 

D. J. van den Honert, Commissionair, Amsterdam. | 

J. J. Honigh, Boekhandelaar, Schagerbrug. 13 Ex. 

C, J. Honigh, Boekhandelaar, Burg op Texel. 

O0. B. ’t Hooft van Benthuizen, Dordrecht. 

A. Hoogenboom, Boekhandelaar, Amsterdam. 2 Ex. 

A. v. Hoogstraten & Zn., Boekh. ’s Gravenhage. 2 Ex. 

van Hoogstraten & Gorter, Boekhandelaars, Zwolle. | Mr. G. N, de Kempenaar, Advokaat, ’s Gravenhage. 

T, Hooiberg, Leiden, Boekhandelaar. 

L. G. van Hoorn, Amsterdam. 

Th. van Hoorn, Ambtenaar, Amsterdam. 

Van Hopbergen, Kapitein bij het corps Grenadiers 

en Jagers, 's Hage, 

Joseph Jacobson, Rotterdam. 

A. Jäger, Boekhandelaar, Amsterdam. 

J. G. de Groot Jamin Jr, Amsterdam. 

\V. Janmaat, Pastoor, Rinnegom. 

J. F. Jansen, Onderwijzer, Harlingen. 

F. J. Jansen, Makelaar, Amsterdam. 

\ Theod. Jansen, Lithograaf, Utrecht. 

‚JJ. Jarman, Commissionair, Amsterdam. 

F. H. Jaspers, Samarang. 

|J. Teitsma Joha, Maarssen. 

M. de Jong, Amsterdam. 

Jhr. Mr. W. A. GC. de Jonge, Lid van de Raad van 

Staten, ’s Gravenhage. 

‚De Jonge van Ellemeet, Oud lid der Eerste Kamer 

van de Staten-Generaal, Oostkapelle. 

J. W. Joosting, Commiss. in Effecten, Amsterdam. 

S. W. Josephus Jitta, Koopman, Amsterdam. 

J. van der Kaay, Alkmaar. 

C. H. Kammeijer, Amsterdam. 

J, Kamp, Commissionair, Amsterdam. 

‚P. N. van Kampen, Boekhandel. Amsterdam. 5 Ex. 

W. J. Kat, Boekhandelaar, Haarlem. 

K. van der Kellen, Muntgezel, Utrecht. 

J. J. H. Kemmer, Boekhandelaar, Utrecht. 2 Ex. 

H. Kemper, Steendrukker, Amsterdam, 

‚LJ. Kerbel, Amsterdam. 

J. J. Kerbert, Practiserend Geneesheer te Arnhem. 

J. C, van Kerkwijk, Aarlanderveen. 

|H. W. Kesper L.Azn., Amsterdam. 

H. J. van Kesteren, Boekhandel. Amsterdam. 4 Ex. 
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Jacqs. Francois Kets, 1° Dir. perpetuel co-fondateur 

de la Société Royale Zoologique chevalier de 

orde Royale du Christ de Portugal, Antwerpen. 

M. P. Vlamingh Kiebert, Fabrikant, Uithoorn. 

F. L. der Kinderen, Commissionnair in Effecten, 

’s Gravenhage. 

W. H. Kirberger, Boekhandel. Amsterdam. 5 Ex 

H. A. Klatte, Wijnhandelaar, ’s Gravenhage. 

K. Klees Rzn., Med. Doctor, Amsterdam. 

F. Kleeuwens & Zn., Boekhandelaar, Goes. 

J. S. Kleinpenning Sr, Assuradeur, Amsterdam. 

J. S. Kleinpenning Jr., Assuradeur, Amsterdam. 

J. C. van der Kley, Amsterdam. 

J. P. Klinkhamer Jr., Makelaar, Amsterdam. 

Mejufvr. Klinkhamer, Amsterdam. 

H. A. Klinkhamer, Amsterdam. 

Mejufvr. M. J. Klis, ’s Hage. 

HU. Klouzing Jr., Graveur, Amsterdam. 

J. J. Kluppel, Amsterdam. 

Mr. M. A. Kluppel, Alkmaar. 

J, Kneppelhout, op den luize de Hemelsche Berg, 

Oosterbeek, 

P. Knoll, Amsterdam. 

E.‚ J. L. Koch, Amsterdam. 

J, H. Koelman, Gepens. Officier van administratie 

1"® klasse, ’s Hage. 

S. P. C. Koene, Wijnhandelaar, Utrecht. 

C. Koert, Onderhavenmeester, Amsterdam. 

A. Kofoed, Amsterdam. 

J. Kogel, Amsterdam. 

F. H. de Koning, Rijks Ontvanger, Zijpe. 

Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis 

Magistra, Amsterdam. 

G. Koopmans, Amsterdam, 

G. Kooyker, Boekhandelaar, Leiden. 2 Ex. 

Henri Koster, Boekhandelaar, Amsterdam. 

H. Koster, Boekhandelaar, Delft. 

E. Koster, Haarlem, 

Gebr. Koster, Boekhandelaars, Amsterdam. 

T. Kouwenaar, Boekhandelaar, Amsterdam. 

W. Kraake, Offie. van Gezondheid 1** klasse bij de 

N. K. Marine, Helder. 

J. Kraan, Boekhandelaar. 2 Exempl. Amsterdam. 

Gebr. Kraay, Boekhandelaar, Amsterdam. 8 Ex. 

C. Kraay, Boekhandelaar, Amsterdam. 

H. Krabbe, 's Gravenhage. 

P. J. Kraft, Boekhandelaar, ’s Gravenhage. 2 Ex. 

Gebr. Kramer, Boekhandelaar, Amsterdam. 

H. A. Kramers, Boekhandelaar, Rotterdam. 

S. A. Kramps, Boekhandelaar, Hoorn. 7 Ex. 

B, F. Krantz, Fabrikant, Leiden. 

Mevr. de Wed, C. G. Kreglinger, Amsterdam, 

J. L. Kremers, Amsterdam. 

Mejufvr. Beeldsnijder Kretschmar, Hattem, 

W. [L. Stenfert Kroese, Boekhandelaar, Arnhem. 

M. Kroon, Burgemeester, Oudcarspel. 

M. G. Kroon Koelewijn, Amsterdam. 

GAVE CR vansDorteeltroons 

Wad dingsveen. 

J.de Kruyf(f, Boekhandelaar, Utrecht. 4 Ex. 

P, Kruyse, Apotheker, Amsterdam. 

M. [L_ Kruysen, Pastoor, Nibbixwoud. 

Burgemeester, 

J _H. Kuhlman, Amsterdam. 

Jacob Kükhm, Koopman, Delft. 

G. IL. Kuiper, Aannemer van Publieke werken, 

Amsterdam. 

IL. Kuipers, Boekhandelaar, Leeuwarden. 

W. C. van der Laan, Bloemist, ’s Gravenhage. 

H. van Lachterop Jr., Boekhand, Amsterdam. 3 Ex. 

R. toe Laer, Amsterdam, 

H. N. M. A. Baron van Lamswerde, Burgemeester, 

Well. 

J. PF. Landmeter, Gorredijk. 

Mr. E. J. Everwijn Lange, Advocaat, Amsterdam 

Lange & Co, Boekhandelaars, Batavia 4 Ex. 

J.L de Bank Langerhorst, Commissionuir in effecten, 

Amsterdam. 

C. L. van Langenhuyzen, Boekh. Amsterdam, 2 Ex. 

J. G. Lankelma, Boekhandelaar, Amsterdam. 6 Ex. 

J. C. Lantsheer, Middelburg. 

G. Weverink Lasonder, Koopman, Amsterdam. 

J. Laububr, Koopman, Amsterdam. 

G. Lauts, Professor, Utrecht 

H. T. Leepel, Boekhandelaar, Amsterdam. 

Leesgezelschap der Officieren van het Reg'. Grenadiers. 

en Jagers, ’s Gravenhage. 

Leesgezelschap : „Keur van Letteroogst”, Amsterdam. 

" "Ooststellingwerf”, Oosterwolde. 

" „Verscheidenheid, Amersfoort. 

u „de Vriendschap”, Doetinchem. 

" „Beproeft alle dingen”, Voorschoten. 

" wijlen N. Canters, te Klundert. 

" Disce Legendo, te Utrecht. 

Leesmuseum te Amsterdam. 

Leesvereeniging te Heinkenszand. 

J. W. van Leeuwen, Boekhandelaar, Leiden. 

J A Schagen van Leeuwen, Deift. 

JB.RS EeitzieZeysts 

C. Lelsz, Buiksloot. 

M. J. Lelyveldt, Amsterdam. 

C. Roeters van Lennep, Amersfoort. 

David J. van Lennep, Advocaat, Amsterdam. 

H. C. Roeters van Lennep, Twello. 

J. E. Lens, Aspirant-Godsdienst-onderwijzer, Leijden. 

C_P. Lenshoek, Lid van de Gemeenter. van Kerkwijk. 

RK. C. Lepper & Zn, Boekhandelaars, Amsterdam. 

D. L. de Leur, Utrecht 

W. J. Leuring, Commissionair, Amsterdam. 

Mevr. R. G. Lichtenvoort, wed. Engelkens, Veendam. 

J.K. de Liefde, Boekhandelaar, ’s Gravenhage. 

van Lier, Advocaat, Amsterdam. 

N. de Ligt, Winkelier, Schagen. 

Mr. F.G. R. H. van Lilaar, Oud Mimister van Justitie, 

's Gravenhage. 
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Dr. A. van der Linde, op den Huize Winkelsteeg. 

A. v. d. Linden Flor“zoon, Dordrecht. 

A. van Linge Ezn, Negociant, Veendam. 

J. Lingius, Amsterdam. 

D. Lionìi Jzn., Amsterdam. 

P. M. de Ligny, voor het pharmaceutisch leesgezelsch. 

Middelburg. 

C. L. Loder J.Mzn, Amsterdam. 

G. Loeber, Koopman, Amsterdam. 

D. van Lokhorst, Kunstschilder, Utrecht. 

Mevrouw de Wed. J. Bakerse Lolofs, Amsterdam, 

P. G. van Lom, Boekhandelaar, Amsterdam. 

J. C. Loman Jr, Boekhandelaar, Amsterdam. 

Loman & Verster, Boekhandel. Amsterdam. 5 Ex. 

J. H. Loomeijer, Amsterdam. 

A. van Loon, Boekhandelaar, Tiel. 

Jhr. H. M. J. van Loon, Amsterdam. 

Jhr. Mr. J. W. van Loon, Amsterdam. 

Erven F. Jos. Loos, Assuradeur, Amsterdam. 

J. Franc“. Loos, het. ZielGe te 

Antwerpen. 

C. B. Loose, Rijks Telegrafist, Heerenveen. 

President van 

Erven Loosjes, Boekhandelaar, Haarlem 2 Ex. 

J. H. B. Loots, Amsterdam. 

C. L. Lourens, Makelaar, Amsterdam. 

C. J. Lowenström, Amsterdam. 

Mr. H. L. M. Luden, Amsterdam. 

G. Lugt, Assuradeur, Amsterdam. 

C. Lulofs, Amsterdam. 

O. Luning, Koopman, Amsterdam. 

D. Luthers, Amsterdam. 

J. Theod. Luyckx, R. C. Priester en Kapellaan, Wehl. / 

Mr. J. M. van Maanen, Ridder der Orde van den | 

Ned. Leeuw, President van het Provinciaal Hof | 

van N-Holland, Amsterdam. | 

Maedonald, Boekhandelaar, Haarlem, 2 Ex. 

Alb. F. Maekenstein, Amsterdam. 

P. M. van der Made, Boekh. Amsterdam. 13 Ex. 

J, Mager, Amsterdam. 

J. P. Mahlstede, Uithoorn. 

R. T. Maitland, Amsterdam. 

Ch. Mak, Voorburg. 

C. Maks Cz, Boekhandelaar, Dordrecht. 2 Ex. 

J. P. de Man, Amsterdam. 

T. de Man, Luit. Kol, Kommandant van het Reg. 

Veld-Artillerie, Utrecht. 

J. E. van Manen, Steenfabrikant, Tiel. 

J. N. v. d. Mark, Leiden. 

Mr. H. W. J. van Marle, Lid der Gedeputeerde | 

Staten van Overijssel, Deventer. 

M. van Marwijk Kooy, Amsterdam. 

J. G. Matthes, Amsterdam. 

Mevr. de Wed. Matthes, Aimmsterdam. 

F. J. Matthijsen, Fabriekant, Helmond. 

Jhr. Mr. M. Caan van Maurick, ‘s Gravenhage. 

A. van Mauw, Boekhandelaar, Maastricht. 

J. A. Meelboom Jr, Commissionair, Amsterdam. 

A. van Meeteren Mzn. Koopman, Amsterdam. 

J. L. Meeuse, Wed. P. Pet, Amsterdam. 

. Verwey Mejan, Amsterdam. 

H. Melder, Boekhandelaar, Utrecht. 

Alex. Mendel, President der Algemeene Maatschappij 

van Handel en Nijverheid, Amsterdam. 

P. Andrae Menger, Boekhandelaar, Barneveld. 

Erve Thierry Mensing, Boekh. ’s Gravenhage. 8 Ex. 

B > X. Mentz, Burg op Texel. ’ 8 ol nt 

C. E. Mercier, Amsterdam. 

J. B. de Mesquita, Boekhandel. Amsterdam Ins 

\_M. Bueno de Mesquita, Tabakshandel. Amsterdam. 

Mr. J. Messchert van Vollenhoven, Amsterdam 

H. W. Messer, Veere. 

W. E. Methorst, Amsterdam. 

L. J. Meuring Fzn, Amsterdam. 
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M. Wijt & Zonen, Boekhandelaar, Rotterdam. 3 Ex. 

J. Wijtman, Assuradeur, Amsterdam. 

Mevrouw C. E. van IJsseldijk, Amsterdam. 

A van Yzendijk Czn, Koopman, Amsterdam. 

J. van Zaanen, Onderwijzer, Oostzaan. 

H. Zeeman, Kostschoolhouder, Amsterdam. 

L. Zendijk, Heel- en Vroedmeester, Amsterdam. 

G. H_Ziegelaar, Fabriekant van Laarzen en Schoenen, 

Amsterdam. 

W. K. H. Ziegelaar, Boekhouder en Magazijnmeester 

der Armeninrigting, ’s Gravenhage. 

C. Zillesen, Amsterdam. 

D. H. van Zuylen, Onderwijzer, Amsterdam. 

P. van Zweeden, Boekhandelaar, Groningen. 

H. A. Zweers, Boekhandelaar, Amsterdam. 

Jacob van Zwijndrecht, Rotterdam. 
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Bestuurslokaten 
Gezelschapszaal 
Restaurcheaälen 
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Mueserrm 

Ce elschaps ralen 

Mu vehlempel 

Moepel voor het Bestuur 
Planten hast 

Voorder Vijver 
Midden Vijner 
Zuider | yoer 

Mu sert vaart de lagere Diersoorten 

Mirseruan voor vergelijkende entleedd bunde 

Bibliotheek 
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Broetkhassen 

Merega vejrren 
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Belangrijkste Dloemperken 
Bloemenhaal 
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voor Dares 
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Kameeten en Dromedarisser 
Lama's 
Alpacas 
Vouna 
Herten 
£ Japegaren 
Zauipogels 
Vrgachern 
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per 
Vogels 
Amerthaansche Struisen 
Struisen en Casuanrisser 
Wadervogely 
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Schapen en geren 
dahs'en andere Rundarscorten 
Duiven 
Sccrelartsser 
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34. Ollers 
Bevers 
Beeren 
Indische Ulifant 
Mtereneteris evandere Kleine Zoog 
Staheloarkens dieven 
Moeflons 
Schapen 
6 Rorlalsden Bohhen 
Hsbeer 

Uilen 
Moenders 
{wenden 
Gieren 
Condors 
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Paarden 
Antdlopen 
Syirallen 

pas 
Leehonden 
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Zwarte Zwanen 
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Munder 
soorten 

Vogels 
vene Lief fela on anvers 

Vijl paarden 
Wombats 
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