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bl. 378. 

—-8, Geftreepte van St. Domingo. 

bl. 394» 

—9, Bonte Specht van Kanada, 

| bl, 392 
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20. Bl, AAA 
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| bl, 447. it | 
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TWEEDE AFDEELING: 

Ook rheid Order 

KHOOFDSTUK, 

De Eigenfchappen der Wogelèn in't algemeen, Hun 
Verfchil onder malkanderen. Gevaarlyke Vo- 

gelvangft in Noorwegen. De Verhuizing der 

Wogelen beveftigd. Zonderling geftel van de 
Lustpyp èn wan de Maa. Hunne Bek, bet 

Vliesje dat de Oogen befchut: de Eijerneften. 

Het roeflen en vliegen. De Ligbaamsgeftalte 

en nuitigheid woor den Menfch: 

Be PEEN de Inleiding ván dic Werk is van 
{} Ï 0 de Eigenfchappen der Dieren in ’ 

algemeen ‚ en voorts van die der 

Hor Zoogende Dieren in ’t byzonder; 

ömftandig gefproken. Niet minder vereifcheû 

die der Vogelen, zo wel ten opzigt van bun 
verfchil met de andere Dieren; als van hun by= 

zonder Lighaamsgeftel; eene naauwkeurige bes 
fchouwing. | 

5; Drie IV, Srüs Á Ges 



IT. 

9) EIGENSCHAPPEN 

Gelyk de Viflchen, in ’t Water woonende, 

AFDEEL. den onmeesbaaren Oceaan en verfchriklyk ftroo- 

1. HoorD- mende Rivieren veilig doorzwemmen, daar de 
STUK. 

Hunne 

Woon- 
plaats. 

Kenmere 

ken. 

Menfch en alle viervoetige Dieren, byna, hun 

graf in vinden zouden; zo zweeven de Voge- 

len boven ons bereik, en fchynen de Wolken te 

tarten, niet alleen, door de hoogte, maar den 

Wind-te braveeren door de fnelheid van hunne 

Vlugt. Hoe wonderlyk heeft de Natuur , om 

deeze Schepzelen bekwaam te maaken ter door. 

kruifinge van den Dampkring, hun ligter ge- 
maakt dan andere Dieren van gelyke grootte; 

hun Lighaam gedekt met Dons en Pluimen, om 

het te befchutten voor de Koude der hooge 

Lugtftreek en voor de Dampea; hun in plaats 

van Armen gewapend met Vlerken , om even als 

met Riemen zig voort te dryven in dat dunne E. 

lement, en hunne Staart, wederom, voorzien 

van Pennen , cm als met een Roer hunnen 

koers te beftouren en ‘t Lighaam tevens in E- 

venwigt te houden. 

Behalve de Vederen, Vleugels en Staartpen- 

nen, verfchillen de Vogelen van de meefte an- 

dere Dieren door hunnen uitfteekende Bek, die 

met geene Lippen is gedekt, en door tweevoe- 

tig te zyn. Oorlappen, Tanden, Balzakje en 
Lyfmoeder, ontbreeken hun. Zy hebben ook 
geen Middelrift; de Strotfpleet is niet gedekt 

met een opleggend Kraakbeentje of Strotlapje: 
in de Herfenen miffen zy het Gewelf ent Eeltag- 

tig Lighaam. Doch wel de algemeenft beken- 

É de 

Le Sar $ 
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| de en byzonderfte der Eigenfchappen van de Vo. 

gelen is, het leggen der Eijeren en uitbtoeden 
derzelven buiten ’t Lighaam, in een Neft, dik- 
wiis zeer konftig gemaakt, ’t welk de plaats 

van de Lyfmoeder der Viervoetige Dieren in 

‚ hun bekleedt ; hoewel, gelyk bekend is, de 

warmte alleen zulks kan verrigten. Veele ans 
dere Dieren hebben ook wel Eijeren, doeh laa. 

ten dezelven veelal, ’t zy in de bloote Lugt, 

in ’t W ater, in de Aarde . of in Dieren ; Plan- 

ten en Vrugten, aan de Werking der Natuut 

over: het broeden, doof de warmte van hun 

Lighaam , fchynt de Vogelen alleen eigens 

Voorts zyn ook deeze Eijeren ; tegen üïits 

wendige kwetzingen, met een harde Kalkagtis 

ge Schaal of Dop voorzien: 
Doorgaans worden de Vogelen in ’ algemeen 

Önderfcheiden in Land. en Water-Vogelen ; waar 
in men dan nog eenige Onderdeelingen-maakt, 

zy näar hunne aart en levensmanier, van 

wilde en tamme, van Roofvogelen, Enz. ; ’tzy 

aar hunne groötte en geftalte, inzonderheid 
ten aanzien van hunne Bek en Pooten. In de 

Noordfche Landen, alwaar een groote menig- 
te is van Pluimgediert , wordt nog een Hoofd: 

foort van Vogelen gevonden, die men gemeen. 

Iyk noemt Strandvogelen. Deez oûthouden Zig 

âarì den Oever; op de Schorren of Klippen; en 
leeven daar ten deele van kleine Viffchen ; die 

zy met hunnen Sneb bereiken kunnen; ten deë 
je van Moffelen en Schulpen, Wotmen; Wiet 

1 Dende IV, Struts A ë sù 

Hs 
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Il. Hoofd, 

STUK: 

Verfchildäf 

Vogels 
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en allerley wat de Zee opwerpt, en, hun das 
gelyks door den Vloed aangebragt zynde, van 

L, HoorD- de Ebbe terug gelaten wordt. Zy waagen zig 
STUK. 

Strandvoe 
gelen. 

niet ver in ’t Water, en kunnen derhalve als 

een middelfoort tuffchen de Land- en Watervo- 

gelen worden aangemerkt. 

Van deeze laatftgemelde Vogelen heeft Noor- 

wegen, zo wel als de Noorder- en Wefter Ei- 

landen van Schotland, een onbefchryflyke me- 
nigte, die in de uitgeholde Oevers en kloven 

der Bergen of Steenrotfen huisveften en van 
welken men, by til Weer, de Zee, zo ver het 

Gezigt reikt, ziet grimmelen. De Schaalen hun. 

ner Eijeren zyn dikker en harder dan gemeen- 

Iyk, ’t welk men zou kunnen aanmerken als 

eene voorzorg der Natuur, om deeze Eijeren 

een weinig meer voor de verkoeling te befchut- 

ten , terwyl het Wyfje afwezig is om haar 

Voedzel te zoeken: doch de meeften worden 

van ’t Mannetje en Wyfje, beurtelings, uit- 

gebroed, Deeze Eijeren, díe men op fommi- 

ge plaatfen in groote menigte kan vinden , 

{trekken tot Voedzel der Ingezetenen van die 
Landen , en worden ook naar de Steden ge. 

bragt. Voorts trekt het Landvolk zyn voor- 
deel van de Vederen en het Dons, ’t welk 

diet Gevogelte in menigte vallen laat, in te za- 

melen. Het Vleefch van fommigen is eetbaar 

en fmaakelyk, van anderen wat Thraanig en 

geil, wordende van de Boeren in Azyn half 

gaar 
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gaar gekookt, of ingezouten, tot Voorraad te- IL. 

gen den Winter. … AFDEEL, 
_ Hoe menigvuldig, nu, deeze Strandvogelen kere rt 
in de Noordelyke Landen zyn, zy onthouden EN 

zig in zulke ontoeganglyke Verblyfplaatfen ; ke Vogel- 

dat het veel moeite en levensgevaar koft, hun vig 

te vangen. De Boeren houden wel Honden daar gea, enz. 

toe, doch zy moeten zelf de fteile Rotfen be. 

klauteren, en van derzelver toppen elkander 
aan een lange Koord nederlaaten , om de Vo. 

gels, ’t zy met de Hand te: grypen of met een 

Stok dood te flaan. Op ’t Eiland Faro, van 
waar men jaarlyks eenige duizend Ponden Plui- 

men naar Koppenhagen zendt, gefchiedt de 

Vageljagt op dergelyke manier als in ’t Noord. 
land van Noorwegen; wordende door den Heer 

DeBrs, die veele jaaren aldaar Paftoor geweeft 

is, zeer uitvoerig befchreeven. 

> Het is naauwlyks te gelooven, zegt hy; 

> met hoe veel moeite en gevaar deeze 

> Vogels worden opgefpoord in fteile Geberg- 

, ten, waar van de meeften over de tweehon. 

> derd Vademen hoog zyn. Ook is het gantfch 

> byzonder Volk , door de Natuur ais daar op 

„ afgerigt, die men noemt Vogelaars of Vo. 

s> gelvangers. Zy gebruiken’er, ten voornaam. 
ss fte, twee manieren toe, klauterende of van 

s‚ onderen by hooge Rotfen op, die zo fteil 

ss zyn als een Muur, of laaten zig aan een dik 

> Touw van den Top des overhangenden Bergs 

5» neder, om in de holte te komen. Als zy 

l, Des. IV, Stuxe À 3 ss GE 
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er by op klauteren, heeft ieder een Stok, 
van elf of twaalf Ellen lang, met een Yze. 

ren haak aan ’t eene end, by zig , waar me- 

de de genen die in de Schuit of op de Klip» 

pen, Zyn; den genen, die op zal klauteren, 

aan het Tcuw dat hy om zynen Middel ge. 

bonden heeft, of aan de Strikken, welken 

aan zyne Beenen zyn, opvoeren, tot dat 

hy aan een plaats komt, daar hy zyne Voe- 

ten vaft kan zetten. Op de zelfde manier 

wordt nog een Man derwaards geholpen , en 
deeze twee zig, met een lang Touw tus- 

fchen beiden, aan elkander vaftgemaakt en 

ieder zulk een Vogelftok in de hand hebbén. 

de, die zy des noods aan hunnen Middel kun- 

nen ophangen , klauteren al hooger, zo gocd 

als zy kunnen. Nu voert de een den ande. 

ren, met zynen Stok, opwaards, dan trekt 

die weder, aan het Touw, zynen Makker 

naar om hoog. Op deeze wyze gaan zy 

voort, tot zy zo hoog komen, als de Voge. 

len zig onthouden, en dan vervolgen zy 
voorts de Vogelen, in't Gebergte, naar hun 

welgevallen. Dewyl , nu, aldaar veele 

teilten en Afgronden voorkomen , zo ge- 

beure het dikwils dat een van beiden valt, 

die dan van den anderen, doordien zy te fa- 

‚ men aan een Touw vaft zyn, gehouden 

wordt: doch fomwylen rukt de vallende den 

anderen met zig, zo dat zy beiden te plet- 

» ter 
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ter raaken, en dit doet Jaarlyks eenige Vo- 
gelaars fneuvelen. 

s> Indien dat Gebergte zelden bezogt wordt, 

vinden zy dikwils de Vogels zo tam, dat 

dezelven zig met de Hand laaten grypen, 

inzonderheid wanneer zy te broeden zitten 
of Jongen hebben. Zo zy aan ’t vliegen raa- 

ken, weeten deeze Vogelaars hun met een 

Net, dat zy by zig hebben, door middel 

van hunnen Stok in de Vlugt te vangen of 

dood te flaan. Onder aan den Berg, nu, 

legt een Schuit met Volk, welken zy die 

Vogelen toe fmyten, blyvende, als her goed 
Weer is, fomwylen wel agt Dagen in ’t Ge. 

bergte, daar genoegzaame Holen zyn om te 

flaapen, en Spyze hebben zy by zig. On- 

dertuffchen gaat dit Volk daaglyks voort met 
Vogelen, en des avonds wordt het gene zy 

gevangen hebben naar huis gebragt. 

. 
ÄFDEEL. 

Ì. Hoorp. 

STUK, 

s Sommige Bergen zyn zodaniggefteld, dat 

men dezelven onmooglyk van onderen kan 

beklauteren ; derhalve tragt men van boven 

te komen in de holligheid des Bergs. Dit is 

de andere Manier van Vogelvangft, at Sie ge= 

naamd, welke aldus gefchiedt. Zy neemen 

een foort van Touw, drie Duimen dik-en 

tagtig of honderd Vademen lang, waar van 

de Vogelaar het end om zyn Middel bindt, 

haalende hetzelve tuffchen de Beenen door , 

9».zo dat hy ‘er in zitten kan. Dus wordt de 

53 Mean , met zynen Stok, van den top des 
E. Dear, IV. Srux, Á 4 2 Bergs 
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Bergs neergelaten, door zes Man, die het 
‚> Touw vaft houden, dat men, om door de 

23 fchuuring niet te breeken, over een dik blok 

Houts laat glyden. Voorts ís ’er nog een. 

dun Touw aan zyn Lyf vaft, waar mede hy 
een teken geeft, of men hem verder neder- 

laaten, fil laaten hangen of weder ophaalen 

moet. Hy is, middelerwyl, in groot ge- 

vaar , wegens de Steenen , die, door het 

Touw los gerukt zynde, van den Berg af- 

vallen; waar tegen hy wel een dikke Wolli- 

ge Muts op ’t Hoofd heeft; dochals de Stee. 

nen, die ’er afvallen, zeer groot zyn, dan 
koft het hem dikwils zyn Leven. Ook be. 

veelen de meeften, als zy op die wyze zul. 

len nederdaalen, hunne Ziel in Gods han- 

den. Het Werk zelf , hoe moeijelyk ook 

voor onbedreevenen, die door het draaijen 

van het Touw zwindelig worden , 1s maar een 

Spel voor fommigen, die zig in het Touw 
konftig weeten te zwenken, en, door het ftoo= 

ten met hunne Voeren of met den Stok, te, 

komen waar ’t hun behaagt ; ja zelfs de Vo- 
gels, zo als zy in het Touw zitten, in de 

Vlugt te vangen. | 

> Wanneer zulk een Vogelaar een plaats 

vindt , onder den overhangende Bergtop , 
daar een vlakke Rots is gelyk een Vloer of 
Bank, zo weet hy, en dit is de grootfte 
Konft, zig binnenwaards te fimyten , en daar 
zig met de Voeren vaft te houden, tot dat 

» By 
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hy op de Beenen ftaat. Dan zig los gemaakt 
hebbende van het dikke Touw , maakt hyhet- AFDEEL. 

zelve aan een Steen vaft, op dat het niet zou L.Hoors- 

kunnen weg glippen, en in de holtevanden 

Berg rond gaande „ vangt en doodt hy de 
Vogelen, ’t zy met de Handen, of met zyn 

Stok, op de voorheen gemelde wyze, Als, 

hy ’er genoeg heeft, bindt hyze te {amen aan 

het dunne Touw en geeft een teken, om ’ 

zelve op te haalen. Dus arbeidt hy den ge- 

heelen dag, indien ‘er genoegzaame Voor- 

raad is in het Hol, en, ‘er weder® uit 

wiliende, maakt hy zig aan het dikke Touw 

vaft, als te vooren, geevende een nieuw te- 

ken om hem op te haalen, of klimmende 
zelfs fomtyds wel by het Touw op, wan- 

neer hy nog een deel Vogelen, om zynen 

Middel gebonden, met zig boven brengt. 

> tGebeurtfomwylen, dat tot deezen Vaneft 

geen Menfchen genoeg by der hand zyn, om 

het dikke Touw vaft te houden: dan flaat de 

Vogelaar een Paal fchuins in den Grond en 

maakt daar aan het end vaft, laarende zig by 

het Touw neder. Sommige Bergen, in te- 

gendeel, zyn zogelegen , dat men van ’t Land 

bekwaamelyk binnen dezelven komen kan, 

en dan is de Vogelvangft, in derzelver Klo- 

ven, zeer gemakkelyk. Men vindt, weder« 

om, Klippen onder ’t Land, die wel hon- 

derd Vademen boven ’t Water uicfteeken, 

waar op en binnen te komen het even za ge- 

Daer. IV. Stuk Â 5 ss vaar- 
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» iyk is als in de Bergen. Zy helpen malkan- 

> der op dezelven en maaken ’er boven aan een 

… fterk Touw valt, 't welk zy den geheelen 

„> Zomer laaten blyven, om in de holte van de 

Klip te kunnen komen, tallen tyde, als het 

‚‚ hun behaagt. 

Stryk- of, Onder de Water- en Landvogelen heeft men 
Trek-Voe 
gelen. 

een onderfcheiding gemaakt, verbeeldende zig 

dat fommigen derzelven Stryk- anderen Trek- 

Vogelen waren. Door het eerfte verftaat men 

de zodanigen, die den Zomer by ons doorbren- 

gen%n voortteelen, maar tegen den Winter in 

__Schoolen zig verzamelen en hier en daar op hes 

Aardryk nederftryken, om de koft te zoeken, 

zonder hun Vaderland te verlaaten: gelyk dit 

in de Vinken, Sysjes en dergelyken plaats heeft. 

Trek-Vogelen worden zodanige genoemd, die 

in de Lente uit andere Landen met geheele 

zwermen tot ons overkomen, en in ’t begin van 

den Herfft, of tegen den Winter, wederom el- 

ers verhuizen 3 gelyk dit van de Oijevaars, 

Zwaluwen en Leeurikken, in ’t algemeen ge- 

loofd wordt. 

Dat 'er zulk eene Verhuizing der Vogelen 

plaats heeft, is van ouds reeds bekend en als 

eene Waarheid aangenomen geweelt. Cicero 

merkte aan, dat de Kraanvogelen , wanneer zy ; 

om warmer Landen op te zoeken, over de Zee 

vliegen, zig fchikken in de gedaante van een 

Driehoek. Wanneer PALAMEDES zig beroem- 

de de Griekfche Letter Y te hebben uitgevon- 

den 
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den, dreef Urysses den fpot daar mede, zeg. 

gende dat de Vogelen dien Letter formeeren 

in hunne Vlugt. Nog meer wordt dit beveftigd, 

doordien men in de Heilige Schrift leeft, dat 

een Oijevaar aan den Hemel zyne gezette tyden 

weet, en dat een Tortelduif, Kraan en Zwa- 

luwe , den tyd haarer aankomíte waarneemen (*). 

Linneus verhaalt, dat hy, in den jaare 1732, 

een Rivier van Lapland, zynde eene der groot- 

ften, byna agt Dagen lang, zo wel by dag als 

by nagt, geheel bedekt zag met Eendvogelen. 
die allen van daar naar de Zee gingen, trek= 

kende verder Zuidwaards voort. Ook is het 

zeker , dat die groote menigte van Vogelen , waar 
van dat Geweft, in de Zomer, grimmelt, en 

daar de koft vindt aan de Muggen, die ‘er dan 

zo onverbeeldelyk veel zyn (}), voorden Win- 

ter van daar verhuizen moet(t). Dit doen de 

meeften van den Rang der MUSssCHEN, inzon- 

derheid de Dunbekken, wegens ’t gebrek van 

Infekten; de SrerLrLooPERsS cn GANZEN, om 
dat het Ys hun den toegang tot Wormen, 

Kikvorfchen en Viffchen belet; wordende de. 

zelven, door de langte der Zomerfche dagen, 

de overvloed van Voedzel, dikker Kleeding en 

de gelegenheid om te Paaren, weder naar het 

Noo:den gelokt ($). 

| | ‚Dit 

(*) Ferem. Kap. VIIL vs. 7. 
(}) Zie het III. Sruw deezer Nat. Zijt, bladz, 113. 
(E) „Amenit. „Acad. Vor. IV. p. 565 
($) Syft. Nat. Ed, decima. p. 80 
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Dit denkbeeld, hoe algemeen ook aangeno- 

men, werdt onlangs beftreeden door den ge- 
|, Hoorp, jeerden Natuurkenner Krein , in zyne Inleiding 
STUK 

De Verhui- 
zing der 
Zwaluwen 

van de Hiftorie der Vogelen: daar hy met kragt 

beweert, dat de Zwaluwen , zo min als de Oije. 

en Oijevaa. Vaaren, tegen den Winter naar andere Gewes- 
ren betwift. ten trekken, ftellende in tegendeel vaft, dat 

Zy, of in de Aarde, of in de Slyk van Poe- 

len en Moeraffen kruipen, en daar den Winter 

als levenloos doorbrengen , tot dat de Voorjaars 

warmte haar wederom in beweeging helpt en 

als doet herleeven(*). Ook beweert hy ver- 

der, hoe het zeer waarfchynlyk is, dat byna 

geene Vogelen uit het Land, waar in zy ge- 

booren zyn, verhuizen(t). De ongerymdheid 
van dit Gevoelen is in verfcheide opzigten blyk- 

baar. Men zou decze Beeften, immers, byna 

overal in de ftaande Wateren of Rivieren moe- 

ten aantreffen. Daarenboven wordt opgemerkt, 

hoe zy, in de Herfft, zig op de Kuften van 

Engeland, aan de Noordzee, by een verzame- 

len, en ook aldaar ’s Voorjaars in menigte ge- 

zien worden; ’t welk een duidelyk bewys is 

van haar vertrek en wederkomfte over Zee. 

Men ziet ze zelfs, met een gunftigen Wind , 

van daar weg vliegen. En, op dat men niet 

moge denken, of zy ook in de Noordelyke 

deelen van Europa blyven, behoeft men flegts 

den 
(*) Zie het IL Deer der Ustgezogte Verhandelingen 3 

bladz. 210 en 260. 

(t) Zie het V, Deer, bladz, 22, enzo 
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den Reistogt in te zien van den Heer ADANsON il. 

naar Senegal, die ten dien opzigte het volgen. AFDEEL, 

de heeft waargenomen (*). wke 

s, Den 6 Oktober des jaars 1749, omtrent waarnee. 

half zeven Uuren ’s avonds [zegt hy] ons ming van 
ÂDANSON: 

3 
s, bevindende omtrent vyftig Mylen van de 

5» Kuft, [tuffchen Senegal en Goerée ,} kwamen 

5) vier Zwaluwen haar negtverblyf neemen op 

s> ons Schip en ftreeken neer in het Want. Ik 

ving ze allen gemakkelyk en kende ze voor 

Europifche Zwaluwen. Dit gelukkig Voor- 

ss val beveftigde my in het denkbeeld, ’t welk 

ss ik my geformeerd had, dat deeze Vogelen 

> Trek-vogelen zyn, en, tegen de nadering 

s‚ van den Winter in Europa, de Zee paffeeren, 

s om inde Landftreeken tuffchen de Keerkrin- 

5» gen te komen. Ook heb ik federt opgemerkt, 

s> dat zy zig nimmer te Senegal vertoonen; 

ss uitgezonderd in dat Saizoen. Een niet min- 

> der merkwaârdige omftandigheid is, dat te 

ss Senegal de Zwaluwen geene Neften maaken, 

» gelyk in Europa, maar alle nagten, by paa- 

® „ren of enkeld, in het Zand leggen op den 

» Zee-Oever, daar zy liever verkiezen haare 

> wooning te veftigen , dan Landwaardsin. Ook 

» ziet menze aldaar, wanneer het Winter in 

s> Europa is, vergezeld van Kwartels, Kwik- 

‚ ftaartjes en eenige andere Trekvogelen, die 

s, daar 

hd 

\m 

5 hed 

6) hed 

wo. 

hd 

\s 

\S, 

ww 

\s 

(*) Poyage an Senegal, dans UHift, Nat. da Senen 
gal. Paris 1757. p. 67. 

1, Dena, IV. Stuk. 
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IL 5 daar jaarlyks komen, wanneer de Winter. 
AFDEEL. „, koude hun uit Europa heeft doen verhuis 

Koks, vr Demylade Heer KLEIN ten opzigt van de 
kingen van Zand- of Oever-Zwaluw (Hirundo Riparia), 

en fteltig verzekert; dat dezelven tegen den Win- 
ter gaan kruipen in Holen, die zy ’s Zomers 

tot het teelen van haare jongen hadden ge- 

maakt en gebrüikt; om aldaar, gelyk de Slan- 
gen, Haagdiffen en eenige andere Dieren doen, 

dat koude Saizoen in een ftaat van werkelooss 

heid, of al flaapende; door te brengen (*) ; zo 

heeft de Heer CorLinson , Lid der Koninglyke 
Societeit van Londen, zig toegelegd om zulks 
naauwkeurig te onderzoeken. Alzo, nu, de Zan: 

dige [teilten, waar in deeze Zwaluwen neftelen; 

meeftendeels ontoeganglyk zyn, hadt hy veel 

moeite, om een plaats daar toe uit te vinden: 

doch eindelyk ontdekte hy een Zandheuvel, 

die tot zyn oogmerk bekwaam was, by het Dorp 

Byfleet in Surrey, welks Predikant, zyn Vriend 

zynde, op zig nam de Waarneeming te doen, 

zendende hem, in een Brief van den 22 Oos 

ber 1757 > het volgende Berigt (G}). 

De Zand- Ik nam een vierkant van omtrent twaalf 

en „ Voeten, over dat gedeelte van de Spleet, 

denin haare >, daar de Holen dikft waren, ’t welk ik oom 

Holen. © … deelde dat, in ’e nedergaan van de opper. 

ss vlake 

(*) Zie het 1, Deer der Uitgezogte Verhandel, bladz. 
200. | 

(f) Philof. Transaël, fot 2760, Vor, LL p. 2 p. 463 
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s> vlakte, omtrent veertig Holen zou beflaan, 

s) Ik ging aan ’t werk, en kwam aan de Holen, 

ss doch vondt geene Zwaluwen, en niets dan 
‘ss oude Netten in het uiterfte end van de Ho- 

> len, die van anderhalf tot twee en een half 

‚> Voeten diepte hadden, van den ingang af. 

5 Wy doorzogten, zorgvuldig, ten minfte 

» veertig Holen, maar vonden geen Vogelen, 

> hoewel ten minfte dertig derzelven met Nes. 

ten voorzien waren. De paffagie naar die 

> Neften liep ten naaften by in een Horifon- 

> taale Lyn, doch zy waren omtrent anderhalf 

> Duim beneden den grond van die paflagie 

9 gedooken. Het onderfte derzelven beftondt 

s> uit Stroo, waar op grof en fyn Hooy lag, 

5 zynde het maakzel deezer Neften niet zeer 

> fraay. De weinige Eijertjes, die de Vogels 

‚> hadden agter gelaten, bevond ik zuiver wit 

…… van kleur, zonder vlakken, zo groot als die 

‚> van een Roodborftje ”. 

Ao hed 

De Heer CorLiNsoN verhaalt ons verder, als 

een opbetwiftelyk oogbewys van de verhuizing 

der Zwaluwen, dat hy in twee verfchillende 

jaaren , tegen ’t end van September , op dagen 

wanneer de Zon zeer helder fcheen, des mid. 

dags in zyne Tuin wandelende, en opziende in 

de Lugt, tot een zeergroote hoogte, duidelyk 

een ontelbaare menigte zag van Zwaluwen; 

die in ’t ronde vlóogen en al hooger fteegen , 

tot dat hy dezelven niet langer kon onder. 

fcheiden. Ook verhaalt hy, dat hy dikwils den 
L Des IV. STUK, __ Hee 
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ji, Heer Crarres Wacerm, eerften Lord der Ad. 

ÄrFDEEL miraaliteit, hadt hooren vertellen, hoe deeze, 

À Hoorn. op een van zyne t'huis-reizen, vroeg in ‘t Voor- 

| jaar, komende in den Mond van ’t Kanaal aan 

de Spaanfche Zee, een groote troep Zwaluwen 
op ’t Schip kreeg, die in zyn Want neerftree- 

ken, zo dat ieder Touw byna ’er mede bedekt 

was niet alleen, maar ook de Dekken en het 

Lofwerk overal daar mede gevuld. Zy hingen 
aan elkander gelyk een zwerm Byën, en fchee- 

nen byna gel heel uitgehongerd te zyn; hebben- 

de nietsdan Vedersen Gebeente: maar , door de 

rufte van eene Nagt verfrifcht zynde, toogen 

zy des morgens weder op de vlugt. Kapitein 
Weieur hade den Heer CorrinsoN ook ver- 

haald, dat hem, op zyne Reize van Philadel- 

phia naar Engeland „ iets dergelyks voorgeko- 

men was (*), 

Paffagie Nog vind ik eenige Waarneemingen van den 

nd Heer GODEHEU DE Rivirre , Kommandeur der 

Eiland Ridder-Orde van Maltha, waar door de Ver« 

Makha. __ puizing der Vogelen, uit Europa in Afrika, 

handtaftelyk wordt beveftigd. Deeze Heer 

_fchreef, in een Brief van den 8 Jan. 1749, aan 
den Heer REAUMUR dien aangaande zeer om- 

flandig (*). … In de Maand Maart (zegt hy) 

s> komen de wilde Duiven op Maltha, zy tee- 

s len ’er haare Jongen en gaan, in’t begin van 

Ju- 
(*) Phil, Tranfact. als boven. 
(H) Mem. de Mathem. C° de Phyfiq. Tom. II, Pacis 

2761. p. 90, 
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5 July, op Sicilie en in Kalabrie Hennipzaad ee- 
ss ten. Daar is nog een ándere Soort van wil. 

s de Duiven, die hier in de Maanden Oktober 

sen November pafleeren; doch zig niet op- 

> houden. In de Maand April brengt de Zuid- 

4 wefte Wind ons de Bouchraies (*) aan, eùüte 

‚ St. Joris (f) paffeeren de Kardinaâlen en \s. 

„» Kwartels met een Noordweften Wind. Dit diürt 

»> de geheele Maand Mey, eh in dezelve hebe 
s‚ bet wy, als de Wind Zuidooft loopt; Tors 

ss telduiven. De Koekoeken paffeeren ook in 

ss die zelfde Maand. Men vindt in Mey Vygen- 

„» eeters die zeer rfiager Zyn; welke vervol- 
s gens, in de. Maand September, te rug pas- 
ss feeren na de eerfte Regens, met Zuidooftes 

5» Oofte en Noordoofte Winden ; zynde alsdan 

» zeer vet en fmaakelyk. In de Zomer paffec= 

„ren hier drie foorten van Snepjes; de Rotss 
ss Snepies, de zwarten, en een andere Soort ; 

»» genaamd Pispous. ’tÍs de Oofte Wind die 

ons dezelven aanbrengt. De eerfte Söort 

s, begint te St. Jan, en zy volgen op elkander. 

‚‚ Ten zelfden tyde paffeeren.ook de Wulpen: 

& met een Noorden en Noordweften Wind ; ko= 

‚mende te. rug in September en blyvende dan 

gs tot de aankom{t der Sneppen De halve 
hed 

s Sneppen komen nog te St. Jan; en men wirtdt 

39 er 

(*) De Pouchraies zyi Landvogelen, byna Zwârt tad 
kleur; van grootte als de Goud Pievier: zy hebben ded 
Kop taamelyk groot, den Bek fcherp, breed en plat, 

(f) De Dag van St. Joris komt op den 2} April, 

Ì, Drer. IV, Stuk. B 
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er fteeds, tot dat de paflagie der Sneppen 
t'eenemaal geeindigd zy. De Valken „ Buie 

ferts en andere Roofvogelen , paffeeren ín 

April met een Noordooften Wind , maar hou- 
den zig niet op: zy keeren in Oktober te 

rug met een Zuiden, Zuidweften en Weften 

Wind, en op. dien tyd is het dat men ze 

vangt, zynde daar toe de befte gelegenheid 

met een koelen Wind en Regenbuijen. 

> Wy hebben, in Oktober en November , 

een fchoone Jagt op Leeurikken „ Lys- 

ters, « Waterhoenderen ‚ Goud-Plevieren , 

Sneppen ‚ Talingen en wilde Eendvogels. 

De Plevieren zyn overvloedigft met een 
‚ Noordooften, de Sneppen met een Noorden 

en Noordnoordweften Wind. Ik moet hier 

aanmerken , dat het Franíche Spreekwoord, 

te St. Denys vindt men overal Sneppen (*), 

„geen plaats heeft in dit Land: ’t is zeldzaam 

dat wy eenige. Sneppen zien in Oktober, 

maar hunne groote paflagie is na St. Marten 
tot aan het end van November. In Proven- 

ce vertoonen zy zig; volgens het berigt van 

verfcheide Perfoonen, niet dan tegen ’t end 

van Oktober :. zo dat de paflagie , naar reden 

van de hitte des Lands, vertraagd wordt. In 
‘November begint de Sneeuw te vallen op Si- 

cilie, Ik heb opgemerkt, dat de Sneppen 

niet vliegen kunnen voor den Wind, gelyk 
| de 23 
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2 Kwartels; alzo de Noorde Wind; dieze an- 

» ders in Barbarie zou kunnen overvoeren, 

haar noodzaakt op Maltha te blyven. Dit 

zal zonder twyfel hebben doen zeggen: hy 

gaat met de Neus in den Winds als de Snep. 

pen. De Kwartels, in tegendeel, gaan voor 
den Wind van ’t eene Land naar ’t andere 

overs want, in de Maand Mey, doet de 

Zuidoofte Wind haar in Vrankryk paffeerens 
zy komen hier niet dan met een Noordweften 

Wind, die haar tegen is om in Provence te 

komen. Als zy, in September, uit Vrank- 

ryk te rugkeeren, brengt de Zuidoofte Wind 

'er ons veelen aans om dat zy, met zulk eer 

Wind, Barbarie niet kùnnen bereiken. De 

Lyfters komen hier niet met zekere bepaalde 
Winden. Als met helder Weer de Lugt fchie- 

lyk betrokken wordt en cen Onweder voor- 

fpelt, dan vindt men het Aardryk bedekt met 

dit Gevogelte. De Noordwefte Wind brengt 
er egter ons fomtyds aan, en de Zuide of 

Zuidwefte Wind doetze verdwynen. Het is 

veelen myner Vrienden gebeurd, dat zy 
’s morgens uitgiegen met een dunne Mift, 

’t welk gunftig Weer is tot den Lyftervansft, 

en ’er niet vonden, fchoon men hun verwit- 

tigd had, dat ’er in menigte waren: zo daf 

zy fchielyk moeften weg gevloogen zyn, 

4 Somtyds vindt men Leeurikken den g&hees 

s> len Winter door, en de fchraale Vogel. 

» jagt, die wy in Maart hebben, doet ons bly- 
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33 

33 

39 

53 

ken, dat in ’t algemeen al het Gevogelte, % 
welk ons , in September , Oktober en Novem- 

ber, zulk een overvloedige Jagt geeft, ten 

dien tyde ons Eiland paffeert: waar van men 

egter, zo ik meen, de Sneppen moet uit 

zonderen. 

‚, Ik heb vergeten te‚zeggen, dat de Barba- 
rifche Gaaijen, die van de Natuurbefchry- 

vers Straatsburgfche (*) genoemd worden, 

hier ook in Mey en September pafleeren. 

Deeze Vogelen fchynen hun Neft in de 

Grond te maaken. Een Jaager heeft my ver- 

zekerd, dat hy in de Maand Juny ’ereen zag 

komen uit een hoop Aarde, daar een gat in 

was ter grootte van een Vuift, en op die 

plaats graavende, naar ’t beloop vanhet Gat, 

’t welk zig waterpas uitftrekte, vondt hy, 

ter diepte van een Voet of daar omtrent; 

een Neft van Kaf en Takjes, waar in twee 

‚ Eijeren waren ”. De Heer Apanson heeft, 
op zyne Togt naar Senegal, niet ver van de 
Kuft ook zulke Gaaijen ontmoet, die hy ver. 

zekert dat Trekvogelen zyn, komende des 

Zomers, voor eenigen tyd, inde Zuidelyke dee. 

len van Europa en tegen den Herfft weder 

naar Afrika vertrekkende, om daar hun Verblyf 
te houden in ’t overige van het Jaar (). 

Hier door vervalt het denkbeeld van Krein, 
’ dat 

(*) Garrulus Argentoratenfis. Raj. Av. 41. EDw.4v, 
ab, TOg. 
(1) Vozage au Senegal. p.16, 
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dat de Vogelen nooit uit het Wereldsdeel, 
waar in zy gebooren zyn , verhuizen zouden, 

om een warmer Geweft tegen den Winteropte |- Hoorp- 
f ESE 

zoeken (*), en, dat dit weezentlyk met veríchei- 

Ï. 
ÁFDEEL. 

Waarnees 

de Vogelen plaats heeft, blykt ons nader uit de minven 
Waarneemingen van den geleerden Heer Has- 

SELQUIST, op zynen Togt naar de Oofterfche 

_ Landen, die ons het volgende berigt geeft (+). 

2 

53 

„3 

23 

23 

3) 

De Plevieren en verfcheide Soorten van Snep. 

pen trekken in de Maanden December en Ja- 

nuary klein Afiein; doch in Egypte, daar zy 

uit Griekenland en T'urkye (even als uit Euro. 

pain klein Afie) haar Winterleger neemen , ko® 
men zy reeds in ’t begin van Oktober. De 

Spreeuw trekt uit Vrankryk, Italie en de Zui- 
delyke deelen van Europa, in de Winter- 

Maanden naar Egypte. In de Maand Septem. 
ber komen ‘er de Ortolaanen. De Groene Braake 

vogel landt ’er in de Maand November aan, 

houdende ‘er den geheelen Winter en het 

grootfte deel des Voorjaars zyn verblyf. De 

Kievit komt ín de Maand September in Egypte, 

alwaar hy den geheelen Winter vertoeft. ’t Is 

wel waar , dat de onzen vroeg weg gaan , doch, 

of zy naar Egypte vertrekken, durf ik van 

hun zo min verzekeren als van onze Plevie- 

ren. De Smienten en wilde Eenden komen in 

de Maand November, na de Over{troomin, 

| ss SC 

(*) Zie het V, Deel der Uitgezogte Verhandel. bladz. 35. 
(f) Amanit. Acad. Vor. IV. p. 579 

Ie Dees. IV. Sruw, B 3 

van Hase 

SELQUIST 

in Dzypte. 
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gen van den Nyl, zeer menigvuldig in Egyp- 

te; doch dat de onzen zo ver trekken zou- 

den, kan ik naauwlyks gelooven. Van Kwar- 

telen worden, in ’t begin van Maart, de 

Velden der Egyptenaaren bezogt; maar, als 
de Oogft in huis is, verdwynen zy altemaal. 

Zo komen ’er ook, in de Maand Oktober, 

Kraanvogelen in menigte, uit Turkye. De 

Pelikaanen trekken in ’t midden van Septem- 

ber, op ryên en met een {tompen hoek ge- 

fchaard, op gelyke manier als de Ganzen, 

in Egypte , houdende by Zomer hun verblyf 

aan de Zwarte Zee en de Oevers van Grie- 

kenland. In ’t laacfte van September of in ’t 

begin van November, tegen ’t end der Over- 

ftroominge, komt:een ongelooflyke menigte 

van Kraaijen in Egypte , om de Kikvorfchen 

en andere Dieren van beiderley Leven *, die 
dan het geheele Aaärdryk aldaar bedekken „ 

met de Reigers en Valken op te zoeken. 

Deeze Kraaijen. die in Vrankryk en Enge- 

land den Zomer doorbrengen, zyn nimmer 

in Sweeden te vinden. 

Zo zien wy dan de Verhuizing der Voge. 

der Voge- Jen, uit het een in ’t andere Wereldsdeel , door 

Oog getuigen geftaafd. Ik gaa over tot eene 

andere Eigenfchap, die de Vogelen niet minder 

van byna alle andere Dieren onderfcheidt, te 

weeten hunne Stem. Immers de meefte Dieren 

maaken wel eenig Geluid, ’ welk in fommi 

gen de kragt van des Menfchen Stem ver te bo. 

len. 

ven 
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ven gaat, doch het is veelal niet dan een foort 
van Gefchreeuw, Geloeij of Balken, 't welk ArverL. 

door zyne eenvormigheid het Oor verveelt of 4 Hoor p= 
het Gehoor byna verdooft en tot afgryzen of” 

verfchrikking ftrekt; daar, in tegendeel, het 

Geluid, ’ welk de Vogelen maaken, in * al. 

gemeen de Ooren ftreelt, en in fommigen den 

hoogften trap bereikt van lieflykheid , onnavolg- 

baar voor de bevalligfte Keelen of Meden. 

fte Inftrumenten. 

Ondertuffchen , fchoon de Vogelen nader aan 

ons fchynen te komen door hunne Stem , dan 

de Viervoetige Dieren; dewyl ’er onder zyn, 

die men niet alleen konttige Deuntjes zingen, 
maar ook praaten leeren kan; verfchillen nog= 

thans de Werktuigen hunner Stem meer van 

die van onze Stem, dan de Werktuigen van de 

Stem der Viervoetige Dieren, en hebben een 

grooter getal van opmerkelyke byzonderheden. 

If. 

UK 

Zy hebben , zo wel als wy , een Spleet *aanden « gios1is 
ingang der Lugtpyp + geplaatft, doch welker 4 7rachee 
Lippen , onbekwaam zynde tot het maaken van 
genoegzaam vlugge drillingen in haare onge- 
voelige deelen, byna niets tot de formeering 

van de Klanken toebrengen. Hierom heeft de 

Natuur hun begaafd met een tweede Lugtpyp; 
die men de inwendige noemt, gelegen daar de 
Stam der andere zig in twee Takken verdeelt, en 

hier zyn de Werktuigen geplaatft, die voornaa- 

melyk dienen tot de vorming der Klanken. Dee. 

ze Werktuigen moeten wel onderfcheiden wor- 

1. Daar, IV, StuKe B a den 
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jj. den van veele anderen, die aan de Vogelen en» 
AFDEEL. kel tot verzwaaring van ’t Geluid, en om de 

al. Hoorp- verfchillende Toonen te maaken, gegeven zyn, 

dan De voornaamfte Werktuigen van de Stem 

toizen van der Vogelen beftaan in verfcheiderley. Vliezen, 
EeStem. min of meer fyn, min of meer gefpannen, en 

in verfchillende fchikkingen geplaatft. In zeke- 

re Vogelen , gelyk de Gansendergelyken, zyn 

vier van deeze Vliezen, eveneens. byna gefat- 
zoereerd en aan elkander gevoegd, als de twee 

ftukkén van de Rietjes der Schalmeijen. Deeze 
Vliezen , dus by paaren te famen gevoegd zyn- 

de, maaken, gelyk men weet, als twce Vlie. 

zige Rietjes uit , welker bovenfte deel oor- 

fprong neemt van de twee Beenige en langwer- 

pige Monden van de binnenfte Lugtpyp, en die 

vervolgens ‚ met hun onderfte deel, eindigen 

aan den oorfprong der twee eeríte verdeelin- 

&Broschia gen van de Longepypen*. 
Schoon deeze Vliezen „op de wyze van 

meer of min volmaakte Rietjes gefchikt, naar 

de foort der Vogelen; de voornaamite Werk. 

tuigen zyn, dienende tot de vorming van 
„derzelver Stem; is het nogthans zeker, dat zy 

de eenigíten niet zyn, die daar toe famenwer- 

ken, Men heeft nog anderen ontdekt, in taa- 

melyk groot getal, binnen de voornaamtfte Lon- 

gepypen. Deeze zyn dwars over elkander heen 

geplaatft; kunnende hunne figuur en fchikking 

vergeleeken worden by die van kleine Spinne- 

webben, ’t een boven ’t andere gefpannen zynde 
ig 
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in de rondagtige hoek, van twee Wanden, die 

digt aan elkander taan, begreepen. De agter- 

eenvolging van deeze kleine, zo dunne, Vlies- 

jes, op de gezegde manier geplaatft, en allen 

gereed om te drillen, geeft een Vertooning , 

welke noodwendig ieder Natuurkundigen moet 

doen opgetoogen ftaan. De figuur van ieder 

Vliesje is als een Waffende Maan, en zy zyn, 

met hunnen ronden omtrek , aan den Wand der 

Longepypen in diervoegen aangehegt, dat zy 

een weinig hellen naar het end, waar door de 

Luzt, die uit de Leng komt, uitgaat, Men 

vindt ze niet dan in de helft van de Buis of Pyp, 

wanneer die in de langte is doorgefneeden : laa. 

tende de andere helft een vryën doorgang voor 

de Lugt, hoewel dezelve niet voorwaards fchynt 

te kunnen gaan, zonder de gedagte Vlicsjes 

te beweegen, 

Behalve deeze Vliesjes, welken de Heer He- 

RISSANT gevonden heeft in alle Vogelen,die hy gC- 

legenheid hadt te ontleeden, ontmoet men ’er nog 
anderen , op verfcheiderley manieren in zekere 

ruime Beenige of Kraakbeenige deelen geplaatft. 
Deeze deelen zyn van verfchillende figuur : 

men vindt fommigen omtrent het midden, ande- 

ren naby het end van de Lugtpyp ; men ontmoet. 

ze vry dikwils in zekere Watervogelen van ’t 
Geflagt der Eenden. 

Om kort te gaan , in alle Vogelen wordt een 
ander min of meer fterk Vlies gevonden, waar 

van het gebruik zo wezentlyk is, dat zonder 

Je Deer, Iv. STUK, B 5 het 

. 
ÄFDEEL, 

1. Hoorp- 

STUK 
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zj, _hetzelve de Stem niet duidelyk geformeerd 

AFDEEL. zoude kunnen worden. Het is byna overdwars 

T. Hoorp- geplaatft, tuflchen de twee Armen van het 

MEK Been, *t welk men by den naam van Brilswys’ 

vk il Been * kent, bepaalende aan die zyde een taa- 

melyk ruime holligheid, welke altoos aan het 

bovenfte en binnenfte deel van de Borft gevon. 

den wordt. 

Zodanig zyn de deelen, die allen famenwer- 

ken tot formecring van de Stem der Vogelen. 

Zy worden in fpeeling gebragt door de Lugt 

der Longen, die onder den naam van WVliezige 
ekend zyn, welke Lugt daar in min of meer 

vaardige fchuddingen en drillingen verwekt, 

naar dat haar doorgang langzaamer is of raffer. 
Manier Wanneer een Vogel fchreeuwen wil of zin- 

leak: gen, wordt de Lugt, die beflooten is in de zak- 
ken van zyn Buik en Borft, daar uit gedwon- 

gen te gaan door het geweld ‚ dat van de Spie- 

ren, die tot dit werk gefchikt zyn, op deeze 

Lugt gedaan wordt. Het grootfte deel derzel. 

ve dan, uitgefchooten door de Hoofdtakken van 
de Vleezige Long ‚, ontmoet aanftonds, in zyne 

weg, de gemelde kleine Veerende Vliesjes, 
welken ’er boven elkander zyn geplaatft, en 

verwekt daar drillingen in, die bekwaam zyn 

tot het voortbrengen van zekere Klanken, door 

welken die der Vliezige Rietjes, waar op de 

Lugt vervolgens zyne werking doet, verfterkt 

worden. Maar bovendien is ’t zeer merkwaar- 
dg, dat het andere cin van de Lugt, 

welk 



WERV dE EP w 27 
/ 

welk niet heeft kunnen ontglippen door de ry 

< Lugtpyp ‚ welker bovenfte Spleet zig ver- AFDEEL, 

naauwt om den loop te vertraagen van die Lugt 1. Hoorp- 
STUK. 

en de Toonen te maaken van de Klanken der 

Stem, op even den zelfden tyd uit de zakken 

van de Borft glipt door kleine openingen , wel. 

ken ’er doorgang aan geeven om uit te fpatten 

inde groote holligheid , die onder het Brilswys’ 

Been is, en waar de Vliezige Rietjes ontbloot 

en als zweevende zyn: aldaar botft dezelve 

van alle zyden op de uitwendige oppervlakte 

van deeze Rietjes, en {taat de perfing tegen 
van de Lugt, die door derzelver holte paffeert ; 

_* welk noodwendig zeer vaardige en werkzaa- 

me drillingen maakt, waar van de Stem der 

Vogelen afhanglyk is. | 

Hier van kan men zig zeer gernakkelyk over- 
tuigen, aangezien hunne Stem zig niet meer 

hooren laat, zo dra men het Vlies van het 

Brilswys’ Been heeft doorboord en dus uitgang 

gegeven aan de Lugt, welke de binnen-Lugt, 

gaande door de Rietjes, in evenwigt hieldt, en 

datde Klanken weder voortgebragt worden, zo 

dra men de gemaakte opening digt toe houdt met 

den Vinger. Die Proefneeming kan op alle 

kortlings geftorven Vogelen in ’t werk gefteld 

worden, dryvende de Lugt in de zakken van 

de Borft door middel vaneen Blaaspyp , welke 

men ingebragt hebbe door eene kleine opening , 

tufchen twee Ribben vaby het Borftbeen ge. 

maakt: want alsdan zal men zeer duidelyk de 

1 Der, IV, Stuke klank 
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yn. 
AFDEEL, 

1. Hoorp- 
STUK. 

“ Ge- 
Schreeuw 
der Kraan- 

vogelen, 

klank der Stem hooren, die het Dier eigen is, 

waar van men zig bedient, by voorbeeld een 
Gans; en hetzelve zyne verfcheiderley Kwaa- 

kelingen doen maaken, wanneer men kleine 

kloppen geeft met de Vingeren , op het Vlies van 

’t Brilswys’ Been, gelyk gefchiedt op den fleu- 

tel der Dwarsfluiten, en tevens, beurtlings , 

den Bek van het Dier open en toe doet, om 
de Lugt tegen te houden, of met meer of min 

vryheid te doen uitgaan uit de Borft (*). 

De Ouden, in aanmerking neemende dat de 

Kraanvogel , onder alle Dieren , het fterkfte 

Geluid maakt naar reden van zyne grootte 5 

hebben verfcheide redenen daar van gezogt. 

Sommigen fchreeven zulks toe aan derzelver 

vreesagtigheid, anderen aan de ruuwheid van de 

Lugtpyp;s doch, zo min gronds als de eêrfte 
reden heeft, zo min voldoet de laatfte. De 

Lugtpyp, immers, in deeze Vogelen, ís bin- 

nen den Hals wel zeer oneffen, doordien de 

Ringen meer van elkander afwyken, dan ge- 

woorlyk; maar dit wordt rykelyk vergoed door 
de effenheid van het overige, ’t welk een Buis 

maakt, die als uit een enkel Kraakbeen fchynt 

te beftaan. BerroNius fchynt iets geweeten te 
hebben van dit maakzel der Lugtpyp, maar hy 

heeft niet gemeld, hoe dezelve inde Borft met 

verfcheide bogten loopt. Hy zag alleenlyk, 
dat 

(*) Mem. de Mr. HertssanT dans les Mem.del’ Acad, 
Royale des Sciences de Paris; l'An X753e Pag: 29e 
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dat zy niet geheel regt neerdaalde , om naar de 

Long te gaan; gelyk in de meefte Vogelen, 
en heeft gemeend; dat zy, voorenaleer in de 

Borft te komen, zig in het Vleefch verborg ; 

niet weetende , dat deeze Buis bogten maakt ge- 

lyk een Waldhoorn in het Borftbeen , alwaar 
Zy» beflooten zynde in een hard en droog deel, 
veel meer in ftaat is om een heldere Klank te 

maaken, dan of zy verdoofd ware door het 

Vleefch, 

Nog andere byzonderheden zyn ’er, die de 

Stem der Kraanvogelen, Eenden, Ganzen, 

enz. verfchillen doen van de Stem der andere 

Dieren, in welken het Werktuig van de Stem 
zo wel verfchillende is van dat der Vogelen, 

| als de Lugtfpleet, die beftaar uit twee Vliesjcs, 

welker randen , knarfende door de aandoening der 

uitgedreeven Lugt, de Klank maaken, waar 

van de beweeging der Lippen en Tong de Let- 

teren en Lettergreepen formeert, terwyl de- 

zelve „tegen ’t Gehemelte en de holligheden van 

de Neus aanbotzende, een aangenaamen Weer- 

klank:krygt. In de Menfch', en de meefte an- 

dere Dieren, fchynt de Lugtpyp niets tot de 

Stem te doen, veel minder tot de Spraak , dan 

het aanvoeren van de Lugt; daar zy, in tegen- 

deel, wel degelyk in aanmerking komt tot de 
Stem der Vogelen. 

e 

IL. 

AFDEEL. 

[. Hoorp- 

STUK s 

In de Kraanvogelen dient de Lugtpypalstot Zonder- 

een Waldhoorn. Men weet, dat in de Trom- 

petten de Lippen, van den geen die blaaft, 

5 Dear, IV. Stug, voor 

ling geftel 
der Lugt 

Pype 
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voor heet Rietje of Tongetje in de Schalmey 

verftrekken , en in de Kraanvogelen bevindt zig 

het Rietje, in plaats van aan het begin tezyn 

van het Speeltuig in de Keel, aan deszelfs end 

in de Borft. Dus zou van deeze Dieren met meer 

reden gezegd kunnen worden , dat zy met den 

Buik fpreeken; dan dit van fommige Menfchea 

gezegd is : want zulks is geheel valfch, gelyk 

men weet: zodanige Menfchen doen niets an- 

ders, dan hunne Stem dof te maaken, en, als 

t ware, te fmooren; zo dat dezelve fchynt 

voort te komen uit de holligheid des Buiks. Iets 

dergelyks, nu, heeft in de gemelde Vogelen 

plaats. | 

Verfcheide Proefneemingen dienen tot betoog 

van die zonderlinge manier van Stem , welkede 

Ganzen en Eenden ook eigenis. De Lugtpyp 
digt gebonden hebbende onder het Strotten- 

hoofd, maakt men ‘er een opening ín beneden het 

bindzel; zo dat de Vogel egter Adem haalen 

kan, die zulks doet als gewoonlyk , en een Ge- 

luid geeft , gelyk aan’t gene hy te vooren maak- 

te. Even ’ zelfde gebeurt, indien men aaneen 

dooden Vogel, daar de Lugtpyp geheel isafge= 

_fcheiden van den Hals, de Longen fterk ops 

blaaft. en vervolgens de Borft te famen drukt: 

want dan wordt byna het zelfde Geluid gehoord; 

als de Vogel maakte , toen hy levendig was. 

Zulks openbaart zig nog duidelyker, wanneer 
men blaaft door het end van eene Lugtpyps 

die geheel is afgefheeden van den Vogel. 

Hee 
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„Het zonderlinge maakzel van dit gedeelte der 
Lugtpyp, benevens de toeftel van Spieren die 

men daar vindt, zyn overtuigendfíte bewyzen;, 

dat hetzelve tot vorming van de Stem diene. 

Zulks wordt nog blykbaarder gemaakt, doorde 

gemelde bogten als vaneen Waldhoorn , die , in 

de Kraanvogelen, onmiddelyk boven de inwen= 

dige Lugtípleet geplaatft zyn, welker gebruik 

men zeer moeielyk begrypen zoude kunnen, 

indien de Stem alleenlyk door het Strotten- 

hoofd, dat in de Keel is, geformeerd werde. 

Miffchien dient de langte van deeze Buis, ge- 

holpen door de wydte van de Lugtfípleet, tot 

het grover maaken van de Stem; terwyl de 
wydte van de Lugtpyp binnen ’t Borftbeen, 

door middel van de Beenige Wanden, daar zy 

tegen fluit, aan deeze zwaare Stem een fterker 

weerklank geeft (*). 
Schoon nu deeze Stem der Vogelen, in ver 

de meeften, niet is dan een louter Gefchreeuw, 
Geroep, Gerier, Kwaaken, Klokken, Kirren, 

Fluiten, Piepen of Kweelen; zo is zy doch, 
in veelen , zeer geregeld en eenpaarig , drukken- 

de byna verftaanbaare Woorden uit, gelyk in 

de Koekoek, Kievit; in anderen naar de om- 

ftandigheden veranderlyk, * zy om Minnefpel, 

Vreugde, Smerte, Angfít of Spyt, uitte druk- 

ken; ’t zy om elkander te roepen, te waar- 

{chou- 
(*) Oewvres „Anatomiques de Mr. nu Vernev. Paris 

276r. Tom. IL. p. ror. Zie ook de Uitgezogte Werhan. 
del. V. Dern. bladz, 525. 

1, Deer, IV, Stuk. 

mr. 

ÄFBEEL, 

L. Hoorp. 
STUK. 
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TT. 
ÄFDEEL. 

_bL. Hoorp- 
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“ Praaten 

der Pappe- 

gaaijen. 

fchouwen of te verwelkomen, en wat dies meef 

bedagt kan worden. Ook ziet men, dat in fom- 

mige Vogelen de bekwaamheid is, om de Men: 

fchelyke Konft in ’t famenftellen van Mufiek- 
deuntjes , ja zelfsonze Spraak , naar te boorfen. 
Hier over zal men zig te minder verwonderen, 

dewyl ’t bekend is, dat het Zingen, zo wel als 

de Spraak, geleerd moet worden van den Menfch, 

en de Vogelen zekerlyk met dergeiyke Werk- 

tuigen, hoewel, over 'c algemeen, in minder 

volmaaktheid, zyn begaafd; terwyl het hunze- 

kerlyk ook niet aan een goed Gehoor ontbreekt. 
De Lugtpyp van een Pappegaay is zonder- 

ling konftig famengefteld. Het Strottenhoofd 

_beftaat uit verfcheide Kraakbeeùderen , als de’ 

Steunpunten zynde van verfcheiderley bewees 
gingen, afhangelyk van veele paaren aardige 

Spieren, die tot de verfchillende verwyderingen 

en toeknypingen van de Lugtfpleet dienen , om 

een verfcheidenheid van Klankente formeeren, 

die eenigermaate zweemen naar de Menfchelyke 

Spraak. De Kraakbeenderen van de Buis def 

Lugtpyp, in deeze Praatvogel, zyn voor en agter 

beurtlings fmaller en breeder, niet cirkel- maar 

ovaal-rond. Aan het onder-end, daar dezelve 

zig in takken verdeelt , is een Kraakbeen ge- 

plaactt, ’€ welk geheel fchynt, doch uit drie 

ftukken beftaat, waar van het opperfte gelykt 

naar een {tuk van een hollen afgefneeden Ke- 

gel, en de Grondfteun geeft wederzyds Uitftek- 

ken, eindigende in toppen, welken naar die 
| van 
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van Schryfpennen gelyken. De tuflchenruimrte 

van deeze toppen is halfmaanswyze , wederzyds AFDEEL, 

bepaald door een Kraakbeen van Parabolifche L Hoorp- 

figuur, daar het met de bovenzyde famenge- 

voegd wordt; maar, aan de tegenoverzyde, 

maakt het, als ’t ware, twee Hoornen; en 

tuffchen dezelven een regte Lyn, gelyk door 
OriGEr JAcoBaus is waargenomen (*). 

Dewyl , hier voor, van tweederley Longen , Longen der 

Vliezige en Vleezige, gefproken is, zo zal ik VOselen. 

thans agt geeven op het maakzel van dat Lig- 

haamsdeel in de Vogelen. Hetzelve verfchilt, van 

de Longen der andere Dieren, niet alleen door 

zyne plaatzing, als gehegt zynde aan de Rug 

en Ribben, en doordien het veele openingen 

heeft, die in den Buik doorgaan, welken de 

Lugt binnen- en buitenwaards vryelyk kan pasa 

feeren; maar ook, en wel inzonderheid , door 

zyne zelfftandigheid. De Longen der Vogelen 

zyn overal omgeven met een dun Vlies, famenge- 

fteld uit menigvuldige Vezelen, die regt, dwars 

en in allerley fchuinfe plaatzingen loopen , doch 

zo digt in elkander geweven zyn, dat zig geene 

fcheiding of naad vertoont. Op eenigen afftand 
van de Longen legt een ander dikker en fter. 

ker Vlies, beftaande uit dikker Vliezige Ve. 

zelen, aardig te famen gevoegd, en door- 

regen met veele Vleezige Vezelen, die van 

de Ribben komen dâ in dit dikke Vlies haare 

In- 
we (* Couruns „Anatomy. Vor. IL. p. 818. 

Ie Diet, IV, Stux, C 
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Inplanting hebben , maakende hetzelve vaftaân 

de Wervelbeenderen van de Ribben. 

De Ademhaaling beftaac in de Vogelen, zo 
wel als in de Viervoetige Dieren, uit eene In- 

haaling en Uitdryving der Lugt: doeh in het 

eerfte Geval gaat de Lugt, wanneer zy de Lon. 

gen uitgefpannen heeft, door ’t Geweefzel 
van ’t dunne Vlies in de ruimte, die tuffchen 

’t zelve en ’t dikke Vlies in legt, en van daar 

door de openingen van ’t Middelrift in de hol- 

ligheid van den Buik. De Uitademing vereifche 

eene famentrekking van alle de deelen, die zo 

wel de Borft als den Buik bekleeden, en de 

Lugt wordt dus niet dan met kragt of geweld 

en zeer traag geloosd, moetende nog door het 
Geweefzel van ’t binnenfte Vlies , als door een 

_ fyne Zeef, pafleeren : zo dat zy nooit geheel „en 

miflchien maar voor een klein gedeelte , door 

de Uitademing uitgedreeven wordt. 

De Natuur heeft dus zeer wyslyk gezorgd 

voor die eigenfchap „ van de Vogelen onaf fchei. 

delyk, het Vliegen naamelyk. Hun Lighaam , 

immers, diende altyd door zekere veelheid van 
Lugt opgefpannen te blyven, om genoegzaam 

ligt te zyn tot het zweeven in de Dampkring, 
Zy verfchillen dan, in deezen, veel van de 

Viervoetige Dieren, welker Longen in de ge. 

zondheid rondom los zyn, en geen Lugt door- 

Jaaten, zelfs niet in de daolligheid der Borft, 

Maar bovendien heeft hun Middelrift , dat eene 

Peesagtige uicbteiding is van het Vleezige Vlies, 

i zulk 
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gene gefteldheid, dat het, verflapt zynde, verhes 

venrond ftaat naar het Geddrmte 5 zo dat de 
holligheid van de Borft, door deszelfs famen- 

trekkinge, verkleind wordt: waar van regt het 

tegendeel plaats heeft in ons Lighaans. 
Ik gaa voort tot de befchouwing der Ínge- 

wanden; die ter Verteering van de Spyzen die- 

nen. De Vogelen hebben, gelyk reeds gemeld 

is, geene Tanden, en niettemin gebruiken vee. 

jen hunner een Voedzel, ’t welk de Vermaa- 

ling ‚ die wy aan de harde Spyzen met onze Kie- 

gen toebrengen, dubbel noodig heeft. Men 

giet, by voorbeeld, de Hoendets, Eenden en 
dergelyken, gantfch ongepelde ‚ drooge Graane 
korrels, de Duiven Boonen inzwelgen ; om wel: 
ken, dus on gebroken ‚ te verteeren , noch onze 

Maag , noch die van veele Viervoetige Dieren , in 

ftaat zou zyn. Niettemin loozen zy geene van 
zodanige Graanen onverteerd , ja hebben ; ín tes 

gendeel, een dunnen Afgang ; weshalve hier van 
een byzondere ootzaak feheen gezogt te moes 

ten worden. sd, 

Veelen hebben die oorzaak gefteld in zeker 
Vogt, ’t welk in de Maag der Vogelen huis: 
veften en niet alleen Zuur, tmaar zo fcherp zoù 

zyn; dat het in ftaat were om zelfs Glas te ont= 
binden; dewyl men ’t zelve in de Maag’ vaù 

zodanige Vogelen dikwils vergruisd vindt tòf 
een fyn poeijer. In ’t algemeen poogden Zy 
dit Gevoelen te bekragtigen , doordien men de 
gemelde Vogelen Zand, Kalk, en Steentjes 5 
Ie Deez, IV. Sruxe CGC &- Stûfs 
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Stoffen die het Zuur temperen gelyk bekend is, 

ziet inflokken. Men kan, wel is waar, de te- 

genwoordigheid vaneen Zuur Vogt, inde Rok- 

ken van de Maag deezer Vogelen, of cigent- 

lyk in derzelver binnenfte Vlies, niet ontken- 

nen, en het is ontwyfelbaar , dat dit Vogt iets 

toebrenge, om de gemelde Graankorrels te ver= 

murwen: duch de voornaamfte oorzaak fchynt 

af te hangen van het maakzel der Maag (*). 

Dat het Zuur de oorzaak niet vande Vertee- 

ring in de Vogelen zy, blykt volgens den Heer 

DU VERNEY in verfcheide opzigten. Men wordt 

geen Zuure Reuk, als zy gezondzyn, uit hun- 

ne Keel gewaar (f). Ten anderen, indien de 

ingeflokte Steentjes trekken moeften tot tempe- 

ring van het Zuur, zo zouden zy de genen uit- 

zoeken, die daar toe bekwaamf{t wagen, en niet 

de hardfte en vaftfte van zelfftandigheid, gelyk 

brokjes Keifteen en Glas. Ook is ’t klaar , dac 
niet alie Vogelen Steentjes inflokken. ’t Zyn 

die 
(*) Volgens het Befluit der Proefneemingen van den 

Heer Reaumur, in her IV. Deer der UrtgeZogte Verhane 
del. bladz. 36r. 

(f) Wanneer ik , voor eenige Jaaren, eens Kalkoen-Ei« 
jeren door een Eend had laater uitbroeden , tierden de 
Pallen in de zes of agt eertte dagen, geduurende welken 

ik ze gevoed had mer brokjes hard gekookt Wit van Ey, 
klein gefneeden, wonder fchoon ; en fcheenen thans (terk 
genoeg om gebroken Boekweit te verdraagen. Doch wat 
gebeurt 'er? ’s Anderen daags, na dat ik hun dit eerft pe= 
geven had, begonnen zy Zuur te ruiken en ftierven alte- 
saal binnen drie dagen. Een zwakker Geftel van de 
Maag, in deeze Vogelen, terwyl zy jong zyn , moet daar 
van de oorzaak zyn geweelt; insmers men ziet dat de - 
Hoender-Pullen, van ’t begin af, met zulke Gort wor= 
den groot gebragt, zonder eenig Ongemak, 
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die genen alleen , welke van Graankorrels leeven , 
die zeer hard van Baft zyn, gelyk Tarw, Haver 

en Gerft, waar aan de Natuur zulks ingefcha- 

pen heeft. Hunne Maag is , om diereden , zeer 

Vleezig , wederzyds bekleed met eene zeer bree- 

de fterke Spier, en van binnen met een hard 

Eeltagtig Vlies gewapend; zynde zodanig ge- 

fchikt, dat het als twee Molenfteenen maakt; 

welken , door deeze Spieren , by verfcheide her- 

haalingen tegen elkander gedrongen worden, 

om de Graanen te verpletteren en te vergruie 

zen. Om nu de werking van deeze Spieren 

kragtiger te maaken, is het, dat deeze Voge- 

len Steentjes inflokken, welken, onder de 

Graankorrels vermengd zynde, veel helpen tot 

vermaaling van de hardfte deelen des Voedzels. 

Dus kan men zeggen, dat deeze Steentjes in de 

Maag der Vogelen de plaats bekleeden van de 

Tanden in de Mond der andere Dieren. Het is 

derhalve niet te verwonderen, dat zy de hard- 

fte oneffenfie Steentjes uitzoeken en dezelven 

met den Afgang weder uitwerpen, wanneer die 

door de wryving glad zyn afgefleeten. 

Men merkt verder aan, dat onder de Voge- 

len, die van Zaaden leeven, fommigen zyn die 

geen Steentjes inflokken, by voorbeeld, de 

Vinken, Putters, Sysjes en Kanaritjes. Hier 

van is de reden ook blykbaar, Immers deeze 

Vogeltjes weeten met hunnen Bek de Zaadjes te 

pellen, en te ontblooten van den Baft, waar 

mede de meeften als met twee Schulpen bedekt 

5. Deir, IV, Sruke C 3 Zyn s 

el. 
ÄFDEEL,. 

[. Hoorp- 

STUK. 



38 EIGENSCHAPPEN 

jj. _ zyn3 gelyk Hennip-, Kanary- en Raapzaad;, 

AFDEEL. die zy behendig kraaken , laarende de Doppen je 

1 Hoorp- vallen en het Merg alleen inzwelgende. Dit 

Bi: Merg, nu, kan gemakkelyk worden gekneusd en 

, tot Pap gemaakt door de werking van de Maag- 

fpieren , zonder ’t behulp van Steentjes. 

maarde Even ’t zelfde, als in de eerftgemelde Voge- 
wryving len, heeft plaats in de Struifen, de Trapgan- 
dvor de | 
Wanden zen en dergelyken, die ftukken Yzer en Koper, 
yan de of ook ftukken Gelds , wanneer men hun die 
Maag, geeft, inzwelgen. Immers ‚ dat zy dit geen. 

zins doen om het Zuur tetemperen, is my ge- 

bleeken , wanneer ik zulke ftukken Gelds , die 

aan de eene zyde hol, aan de andere bultig 

waren , uit dezelven wederkreeg. Ik zag , naa- 

melyk , dat de Stempel aan de bultige zyde by- 

na geheel was uitgefleeten, terwyl het Geld, 

| aan de holle zyde, niets geleeden hadt. Bo. 

vendien zyn 'er twee zaaken, die my vaftelyk 

doen befluicen , dat deeze afflyting geenzins door 

een Zuur vogt kan veroorzaakt zyn; vooreerft , 

om dat her Geld alleenlyk afgefleeten was in 

de uitpuilende deelen, die voor de Wryving 

bloot ftonden: ten anderen, om dat de afge. 

fleetene plaatfen glad waren. Nu weeten wy; 

dat in alle uitknaaging, welke door Zuur ge. 

fchiedt, inzonderheid in de Metaalen, de op- 

pervlakte oneffen is en mat; gelyk dus het Zil. 
ver wordt wit gemaakt , om zig als nieuw te ver. 

toonen , enz. 

Om even die zelfde reden is ’; rade Paar- 

len ; 
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len, die men een Haan of Hen laat inflokken, yy, 

van deeze Vogelen niet dan glanfiger en helde. AFDEEL, 

rer geloosd worden: daar zy in tegendeel, in- beid 

dien ’er zulk een fcherp Zuur plaats had inder. 
zelver Maag , of ontbonden, of ten minften dof 
zouden moeten zyn (*). 

Het maakzel vande Maag, beftaandeuitzeer alsook de 

harde Wanden, die in fommigen niet Eelt- wdn 

maar Hoornagtig zyn, en zeer digt op elkander in 

fluiten, als twee Molenfteenen ; moet dan de 

voornaamfte oorzaak zyn van de Verteering in 

de Graan-eetende Vogelen. Hier by komt eg- 

ter , in dezelven , nog een ander Geftel, niet min- 

der nuttig; te weeten een Krop, welke egter 

in de Kalkoenen en verfcheide anderen niet ge« 

vonden wordt. In de Duiven, Hoenderen, 

Faifanten, verwydt de Zwelgpyp zig omtrent 

in ’t midden van den Hals, en maakt een foort 

van langwerpig ronde Zak, welke zig tot aan 

het Borftbeen uitftrekt. Onder deezen Zak , dien 

men de Krop noemt, wordt de Zwelgpyp we- 

der naauwer en loopt door de Borft, leggende 
op de Wervelen van de Rug, tot datzy , een 

weinig boven de Maag, weder uitzwelt door 

een krans van Klieren, zeer konftig gefchikt en 

inzonderheid in de Kalkoenen by uicftek fraay 

om te befchouwen, niet minder dan de Krin- 

gen , 
(*) Du Verney ut fupra Tom. 1. pag. 276. Men kan 

de Proefneemingen ‘van den Heer RrAUMUR , die tot bee 
veltiging daar van (trekken, nazien in de Uitgezogte Vervo 
handelingen. IV. Deen bladz 360. 

5 Dxar, 1V.fSruKe C 4 
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gen, welken de inwendige Rok op die plaats 

maakt. Deeze Klieren, zo wel als die in de 

Krop zyn, geeven een zeer groote veelheid uit 

van een wit flymagtig Vogt, ’t welk de Graan- 

korrelen geheel vermurwt, eer zy ín de Maag 

komen. Zulks is zeer duidelyk blykbaar, aan 

de manier , op welke de Duiven hunne Jongen 

voeden met Boonen, die eerí{t doorweekt zyn 

in hunne Krop. Zo vervullen dan die Klieren 

de plaats der genen, die in de andere Dieren 

zyn in de Klieragtige Rok van de Maag. Ook 

mag men met reden opmerken, dat zy in de 

Vogelen zig niet tot aan dit Lighaamsdeel uit- 

ftrekken; zynde een plaats van omtrent een 

Duim breed, bovendeinplanting van de Zwelg- 
pyp in de Maag , daar van ontbloot. 

De Maag , ontleedkundig befchouwd, beftaat 

uit vier Spieren, waar van alle Vleezige Veze. 

len zig vereenigen in twee regt tegen elkander 

over geplaatfte Peezen; in ’% midden, naame- 

Iyk, van haare twee platte zyden. Het Vlee. 

zig deel van de twee fterkften deezer Spieren , 

dat zeer dik is, heeft Vezelen, die bynaallen 

boogswyze loopen, en welker Peezige enden, 

hereenigd, de twee gemelde Peezen maaken. 

Deeze Spieren zyn zo geplaatft , dat de eene 

naar de Rug ziet, de andere naar ’t voorfte van 

den Buik. Van de twee andere Spieren, die 

veel dunner zyn, wordt door de eene het bo. 

venfte van de Maag, door de andere het on- 

derfte of de bodem bekleed, De Peezige draa- 

den 

p ’ ser hest od 
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den van haare Vleefchvezelen, die ook boogs- 

wyze loopen, hereenigen zig insgelyks in de 

twee gedagte groote Peezen. De eeritgemelde 

Spier, die het. Voedzel naar het Portier moet 

voortftuuwen, is van deeze twee de fterkfte, 

Binnen deezen Spieragtigen Rok heeft de Maag 

een Zenuwagtigen, die onmiddelyk den binnene 

ften of Eelragtigen bekleedt, welke aan de 

Wanden zo hard byna ís als Kraakbeen, heb- 

bende verfcheide gaatjes daar Vezeltjes indrin- 

gen van den Zenuwrok. Buiten is de Maag om- 

kleed met een geweefzel van menigvuldige 

Bloedvaten, doormengd met Vet: zo dat men 

er vier of vyf Rokken aan tellen kan, gelyk 

aan ’s Menfchen Maag ; komende de harde Eelt. 

agtige allerbinnenfte in plaats van dat dunne 

Fluweelagtige bekleedzel , ’t welk de Donsrok * 

genoemd wordt in onze Ingewanden. Voorts 

ondergaan de Spyzen, door bymenging van de 

Gal en ’ Alvleefch-Sap, in de Vogelen een 

dergelyke bereiding tot Chylmaaking als in de 

Dieren (*) 3 doch Chylvaten f worden in hun 

niet gevonden. ’t,Gedarmte is in de Graan. 

eetende by uitftek lang: zy hebben den blin- 

den Darm tf ook zeer lang en dubbel, % welk 

te langer, tyd geeft tot Verteering der Spyzen, 

gelyk wy dit verfchil in de Viervoetige Dieren 
„reeds hebben opgemerkt Cf). In de Roofvo- 

56 
(*) Zie het 1. SrukK deezer Natuurlyke Hiftorie. 

bladz. 255, 259. 
(1) Zie het III, SrTux Ae bladz. 377. 

we) 1. Daer, IV, Stuc, 
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gelen , is derhalve, ook in tegendeel het Ge- 

darmte zeer kort, en de blinde Darm naauw. 

lyks kenbaar. 

In deeze laatften is het Geftel gantfch vere 
fchillende, gelyk de Heer HerissanT zo om- 

ftandig in de Koekoek heeft waargenomen (*), 
Men vindt ’er niet alleen geen Kropaan, maar 

bovendien ontbeert hunne Maag die Eelt- of 

_ Kraakbeenige Wanden , welke den binnenften 

Rok in de Graan-eetende Vogels uitmaaken. 

Haar Geftel is daarenboven niet zo fterk ge. 

fpierd, maar flap en Vliezig, byna als eens 

Menfchen Maag en als die der Viervoetige Die- 

‚ren; met dit verfchil, egter, dat de Vleezige 

Vezelen, welke den Spieragtigen Rok famenftel- 

len, in deeze Vogelen ook Boogswyze loopen en 

zig vereenigen in twee Peezen regt tegenover 

elkander, en dat de twee dikfte Vlakten ook 

geplaatft zyn in ’t midden der platte Oppervlak. 

ten van de Maag, ter wederzyden. 

De Heer Reaumour heeft veele Proefnee- 

mingen‚in ’t werk gefteld, om de manier van 

Verteering in deeze Vogelen te onderzoeken. 

Hy deed een Buifert Blikken Pvpjes inflokken , 

waar in een ftukje Vleefch was met eenige 

Graankorrels , aan de enden open, doch met 

Gaas digt gebonden: deeze Pypjes werden , na 

verloop van een of twee Etmaal, weder uitge. 
{poo- 

(*) Zie het IV, Dezer der Uitgezogte Verhand. blade, 
1ISe 

ka, kN, 
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fpoogen door den Vogel, en toen bevondt hy 

het Vleefch, ja zelfs de brokjes Been , welken 

hy in dergelyke Pypjes deedt, geheel of byna 
verteerd te zyn, zonder dat de Graankorrelen 

anders dan uitgezwollen waren: zelfs gebor- 

ften Graanen kwamen onverteerd uit deeze Pyp- 

jes.- Dit deedt hem befluiten, dat de Vertee- 

ring in deeze Vogelen niet door Wryving ge- 

fchiede, maar door de ontbindende kragt van 

een Vogt in de Maag vervat , welks eigeníchap 

hy met geen genoegzaame zekerheid heeft 

kunnen ontdekken (*)). 

lets, ’t welk de Roofvogelen byzonder te 

pafle komt, is het zonderlinge maakzel van 

hunnen Bek. Dezelve is Haakswyze krom, en 

zy bedienen ‘er zig niet alleen van , om hunne 

Prooy te verfcheuren, maar ook om eenig be- 

ginzel van Verteering toe te brengen aan hun 
Voedzel. Deeze Vogelen hebben, in ’t alge. 

meen, het bovenfte van den Bek aan ’ end 

omgekromd alseeen Haak, met een fcherpe 

punt; het onderfte naar agteren breeden dik, 

aan ’t voorend bykans rond uitloopende. Dit 

deel is hol, om de Tong, welke zy taamelyk 

dik hebben, te bevatten. De Randen van de 

beide deelen, die den Bek maaken, zyn hard, 

Ínydende en fomtyds getand. 

De Pappegaay, dien wy hier tot een voor- 

beeld neemen, eet byna allerley flag van Spy- 

| zen: 
(*) Zie het zelfde, bladz, 374, 376. 

1, Dezi. IV. Stuk 
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zen: hy breekt en kraakt de Pitten van veele 

Vrugten. Ook is ’t,‚ in deeze Vogel, zeer op- 

merkelyk, dat weezentlyk het end vande Tong 

door hem gebruikt worde , om het gene hard is 

te ftuuwen onder het bovenfte deel van den 

Bek, ten einde het vervolgens aan de zyden 

gebragt worde , om het klein te maaken 3 

eer hy het inflokke. Verder komt hier ook te 

pas, dat de Pappegaaijen het Voedzel, ’ welk 

Zy ingezwolgen hebben, weder in den Bek 

doen komen, om het te kaauwen ; weshalve zy 

geteld kunnen worden onder de herkaauwende 

Dieren. Even % zelfde wordt van de Reigers 

verhaald, die de Moffelen, welken zy hebben 

ingeflokt, na dat dezelven door de broeijing 

open gegaan waren, weder zouden uitbraaken , 

om zig te voeden met derzelver Vleefch. 

Ik moeft niet vergeeten, dat de Haak, die 

aan ’t end van den Bek der Roofvogelen is, in 

fommigen ook dient om zig aan op te hangen en 

over te brengen van de eene naar de andere 

plaats. Sommige Vogelen, gelyk de Aakíters 

en die tot deezen Rang behooren, hebben een 

Bek als een Beitel, om, het gene zy breeken 

willen, met geweld aan ftukken te flaan. Zy 

bedienen zig daar van zo wel tot het eeten van 

Vleefch, als van Graanen en Vrugten. De zo. 

danigen, die Gras, Kroos of andere Waterplan- 
ten eeten, gelyk de Zwaanen, Ganzen, Een. 

den en dergelyken, hebben den Bek wederzyds 

met inkeepingen, getand, op de wyze van cen 
Rasp , 
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Rasp ‚ en dit ftelt hun niet alleen tot aanvatting 

en vafthouding van die glibberige Kruiden in 

ftaat, maar ook den Bek te gebruiken als een 

foort van Teems , om het Water, dat zy anders 

te veel in ’t Lyf zouden krygen, te laaten uit- 

zyperen. Eenigen, gelyk de Duikers en 

Meeuwen, bedienen zig van hunnen Bek om 

hunne Prooy , diein Vifchjes beftaat , te vatten. 

In zekere Vogel, genaamd Fiber, zyn het geen 

enkele inkeepingen, maar waare Tanden, lang, 

puntig en naar agteren omgekromd (*): zodat 
deeze een uitzondering fchynt te maaken in den 

algemeenen Regel, dat de Vogelen met geene 
Tanden zyn voorzien. 

Niet minder dienft hebben zodanige Vogelen, 

die men thans , wegens de langte hunner Pooten, 

STELTLOOPERS noemt, van de zonderlinge 

langte hunnes Beks , welke hun in ftaac ftelt , niet 

om denzelven als een Stokje om te peilen te ge- 

bruiken; ‘t welk inderdaad belachlyk zoude 

zyn, dewyl zy dikwiis met de Pooten op den 

Grond der Slooten en Moeraffen ftaan, wan. 

neer zy dus van hunnen Bek gebruik maaken 5 

maar om te voelen naar bunne prooy , die meeftal 

beftaat in Aaltjes , welken door de Modder krui- 

pen; of liever alleen maar om die Dieren op 

te zoeken en te vatten, na dat zy derzelver 

gewemel aan hunne Pooten gevoeld hebben, 

De 

(*) Du Verner, Oewvres „Anatomiques, Paris E7ÓE, 
Tom. H. Ps 449 
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De HOENDEREN en anderen van deezen Rang 4 

gebruiken hunnen Bek ; waar van de Bovenkaak 

met haare holte fluit over de Onderkaak; als 

cen Kraanwel om iets naat zig te haalen gn op te 

zamelen. Voorts zyn de Duiven , Leeuriks 

ken, Spreeuwen, Lyfters, Kwikftaarten ; Vine 

ken, Putters, Cysjes en ’t meefte andere/Zin- 

gend Gevogelte , ’t welk door LinNzus gebragt 
wordt tot den Rang der MUsSEHEN, met een 

Bek voorzien; dien zy als een Nyptang kunnen 

bezigen, zo wel tothete&ten van Vrugten , Be- 

fiën en Zaaden, als van allerley Infekten en 
Wormen. Van hünne behendigheid, in *t pellen 

der Zaaden, heb ik reeds gefproken (#): « 
Het ooglui- In de Viervoetige Dieren vindt men, boven 
kend Vlies. 

%& Membra- 

en behalve de twee Oogleden, nog een derde ; 

’t welk het Oogluikend Vlies genoemd wordt, 

ha nitlkans qienende, of om hunne Oogen te befchermen 

voor uitwendige beledigingen, of om de Vui- 

ligheid, welke daar by geval in komt, ’er uit 

te veegen; dewyl zy geen Handen hebben , ge- 
lyk wy, om de Oogen te wryven. In die beiz 

de opzigten hadt het Gedierte dit Vlies dub- 
bel noodig; en de wyze Schepper, alles toes 

brengende wat ten nutte‘der Schepzelen {trekken 
kan, heeft het ’er niet aan onthouden. In de 
Vogelen fchynt het inzonderheid te dienen, 
Om de Oogen, die geduurig door het Vogt def 

Fraanklieren worden befproeid, van de over. 

maat 

(*) Bladz. 37. hier voor. 
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maat van dit Vogt te bevryden. Het beweegt 

zig op een konftige manier, zynde zeer dun en 

fyn van geweefzel , halfmaanswys van gedaan- 

te; Het is een foort van Gordyn, dat opge- 

haald en neergelaten kan worden; hebbende 

een zyner enden aan ’t bovenfte van den Bol; 

onbeweeglyk, terwyl het andere end vry is en 

valt aan een Snaar, behootende tot een der 
Spieren , waar van ik nu fpreeken zal, 

Twee Spieren vindt men boven ’t agterfte 

van den Oogbol geplaatft, de eene boven, de 

andere onder, zynde de onderfte zwaktt. Dee. 

ze, naar de Gezigtzenuw loopende, brengt een 

ronde fyne Pees voort, welke naby deeze Zes 

nuw een Katrol ontmoet , behoorende tot de an- 

dere Spier, die boven den Bol geplaattt is, 
welke, tot aan de Gezigtzenuw gevorderd zyns 

de, eene Pees voortbrengt, die doorboord is, 

om de kleine Snaar te ontvangen , waar aan zy 

tot een Katrol dient. Deeze Snaar, te rug 
keerende naar den beweeglyken hoek van het 

Gordyn , maakt een bogt over de Gezigtzenuw. 

Om nu wel te verklaaren ; hoe dit Gordyn ope 
gehaald worde „ ftaat in de eerfte plaats te waar. 

neemen, dat het een grooten weg moet afleggen 

om het Oog te bedekken ; ten anderen , dat; 

hoe langer een Spier zy, hoe meer dezelve zig 

in ftaat bevinde tot een groote inkorting, ’t 
gene maakt, dat het deel , aan ’t welke zy gehegt 

is, een groote ruimte kan doorloopen: nog= 

thans heeft de Spier , die het Gordyn moet ops 

k, DEL, IV, Stuks trek- 
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trekken, maar weinig langte, en kon ’er niet 

meer hebben, naar reden van de plaats, welke 

zy beflaat. | 

Zie hier het middel, dat de Natuur gebruikt 

heeft om zulks te vergoeden. Zy heeft de Snaar 
van deeze Spier doen gaan door een Katrol, 

die beweeglyk is, en dit brengt twee goede uit- 

werkingen voort: in de eerfte plaats, dat, ten 

tyde wanneer de kleine Snaar door haare Spier 

getrokken wordt, de Katrol zig, in ’t zelfde 
oogerblik, opligt en terug trekt. Deeze op- 

ligting, nu, maakt dat de kleine Snaar trekt 

door eene ruimte, die eens zo groot is als de 

gene welke de Katrol doorloopt. Inderdaad, 

onderftellende dat de Katrol eene Linie opgeligt 

worde, zo zal de Snaar eens zo veel opligting 

met haar end te weeg brengen, en hier by voe- 

gende , dat de Spier, die aan de Snaar vaft is, 

zelf ook ‘een Linie inkrimpe , zal de afgelegde 
weg van het Gordyn drie Liniën zyn. Wan: 

neer de famentrekking ophoudt, wordt hetzel. 

ve, door de natuurlyke veerkragt zyner Veze: 

len, geplooid en weg getrokken in den grooten 

Ooghoek. 

Behalven ’t gebruik, dat gemeenlyk aan dit 

Vlies wordt toegefchreeven in de Dieren die 

het hard en Kraakbeenig hebben, zo dat het 

maar de helft van ’t Oog bedekt, is het in de 

Vogelen van nog grooter nutcigheid. Immers, 

wegens deszelfs fynte, en doorfchynendheid. 

zelfs, kunnen zy, wanneer het, door opge- 
| haald 
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haald te zyn, voor hunne Oogen gefchooven _ if. 

is, niettemin ftyf kyken op zeer heldere Voor- Arprts 
werpen, zonder dat zy de Oogleden behoeven dr 

te fluiten , om van het fterke Licht niet te Iy-_ 

den; en op een Boom zynde; daar zy van lak 

op Tak vliegen, bewaart dit Vlies hunne Oo- 

gen voor de wryving en kwetzing der ‘Takjes 

en Bladeren (*). 

De Vogelen hebben, bovenaan de Nieren, ee Dé Eijers 
’ Eijerftok*, welke alseen foort van Druiftros fa- Ee 
mengefteld is uit kleine ronde Lighaampjes van 4 vatitrs 

verfchillende grootte en kleur , waar van de groots 

{ten doorgaans naar den omtrek geplaatft zyn; 

bevattende het gene men het Doijer noemt. Bes 

halve hun eigen bekleedzel, hebben deeze Eis 

jeren een omwindzel dat hun gemeen is met den 

Kijerftok; en waar door zy omtrent gelyk de 

Eikels aan haaren Kelk gehegt zyn: ik wil zegs 

gen, dat het Vlies van ’t Ovarium zo veeld 

Steeltjes of Voetjes uitlevert als ’er Eijeren 

zyn. Ten vierden, deeze Steeltjes ontwinden 

zig en omvatten het Ey, uitgezonderd een zeef 

kleine plaats, welke regt tegenover het Steelts 

je is en door een witagtig ftreepje aangewees 

zen wordt. Men noemt dit Vlies de Kelk det 

Eijeren, die dezelven ten naauwfte Omvat 

maar, naar maate zy grooter worden en den 

__taacften, trap van hunne rypheid krygen, vers 

droogen de" Vaten, die den Kelken ’t Ey té 

| fs 
(*) Du Verner , wt fupra, Tou. Í, p. $3ó: 

I,DssL. 1V,STums | 
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famen hegten, en de Kelk begint zig af te fcheî. 
AFDEEL. den, in zulker voegen, dat het Ey in ftaat is 

L. HoorD- om uit den Eijerftok te gaans zo door de fas 
STUK 

mentrekking der Vezelen van den Kelk, als 

door zyn eigen zwaarte, Wanneer nu het Ey 

‘er uitgegaan is, zo verflenft de Kelk, doch 

niettemin zodanig, dat men ’er het Lidteken 

nog lang na het uitkomen van het Ey van ziets 

Verder gaat hetzelve over in een Kanaal, 

welk ik nu zal befchryven. 

Het Aarsgat uitfpannende van een Hen, ide 

men twee voornaame openingen gewaar, wel 

ker grootfte die is van den Endeldarm; de an- 

dere, ter flinkerhand, de uitwendige opening 

van de Scheede, zynde deeze laatfte zeer ge- 

rimpeld, en ver binnen het Aarsgat. De Scheee 
de is ongevaar een Duim lang en maakt eenige 

draaijen in ’t opklimmen naar de Lyfmoeder;, 

die eene holligheid is, welke de zelfde wydte 

en figuur heeft als het Ey, zynde de. waare 

Vorm, daar het in geformeerd wordt. De Lyf- 
‘moeder, nu, zig een weinig famentrekkênde, 

loopt uit in een Buis, die in de Hoenderen 

byna de wydte van een Duim heeft, en de 

Jangte van omtrent agt Duimen; aangezien zy 

drie bogten maakt, eindigende met een ope- 

ning als een Paviljoen, genaamd de Tregter. 

Een klein gedeelte van dic Paviljoen hegt zig 

aan den Eijerftok. De Scheede, Lyfmoeder en 

Eijerbuis , maaken een enkel Kanaal met elkan- 

der uit. De Eijerftok is van binnen voorzien 

mes 
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met verfcheide blaadjes, die zig fchuins uic- ft, 

flrekken, en deszelfs Wanden zyn befmeerd Arde; 

met een wit, flymagtig Sap, volkomen gely. kk 

kende naar Wit van Ey. karen 
Vooreerft, nùs oet ten in agt neemen. 

dat, op ’t oogenblik, wanneer het Ey gereed 

isom té vallen, het Paviljoen , ’t welk natuûrlyk 
neergedrukt was aan de flinkerzyde van den Ei. 

jerftok , zig opregt en voegt aan het gedeelte; 

daar het Ey zig affcheidt , om hetzelve te ont- 

vangen. Ten anderen, het Ey door het Pd- 
viljoen in de Eijerbuis zynde gekoinen, dáalt 

er langzaam inh neder, wordende door de 
Wormswyze betweeging van dit Kanaal voort: 

gedreeven, en, haar maate het neerdaalt; vet: 

zamelt zig het witte en flymagtige Vogt, waat 

mede de binnen-Wanden van dit Kanaal be- 
fmeerd zyn; zig allengs om het Doijer , mad: 
kende dus het Wit van ’t Ey. Eindelyk ges 
komen zynde in de Lyfmoeder, blyft het ’er 
eenigen tyd en wordt met zyhe Sehaal om: 
kleed. 

By de opening vän een Ey ‚ wordt in de _Öntleë- 

eerfte plaats waargenomen, dat deszelfs Dop, eig 

en de holligheid in het ftompe gedeelte, vol 
zyn van Lugt; ten anderen vindt men 'er twee | 
algemeene bekleedzels; ten derden het wit dub- 

beld, het buitenfte en het dünfte; ten vierden 

het, Doijer in ’t midden van het Ey; ten vyf- 
den, dat het Wit en Doijer famengefteld zyfi 
uit kleine Celletjes of Zakjes, die deeze Vog: 

5,Drer IV, Siute D à tn 
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ten bevatten, en ieder met een gemeenen Rok 

omkleed: ten zesden komen de Banden van het 

Ey in aanmerking. Aan het end des Doijers is 

een Snoertje, beftaande uit drie kleine Knoo- 

pen, gedraaid even als de draaden , waar uit 
een Touw gemaakt wordt; zynde wit en door- 
fchynende: ieder Snoertje houdt met een zy- 

ner Enden aan het Vlies van het Doijer, met 

het andere aan ’t Vlies van ’t Wit. Ten ze- 

venden is ’er, in ’t midden van het Doijer, een 
wit Vlakje, van grootte als een Linze, de Haa- 
netree genaamd, om dat het efhangt van de 

bevrugting der Eijeren door het treeden van 
den Haan ; gelyk men ook in deszelfs midden het 

eerfte beginzel van't Kuikentje gewaar wordt, 

zwemmende in een zeer zuiver en doorfchynend 
Vogt. 

Deeze dingen, die in de Hoender-Eijeren 

zeer klaar en gemakkelyk te befchouwen zyn , 

hebben ook plaats in de Eijeren van ’t andere 

Pluimgedierte, groot en klein. De Haanetree is 
het voornaamfte deel van *t Ey. Het Wit en 

Doijer zyn eeniglyk gefchikt om de noodige ftof 

te verfchaffen tot aangroeijing van het Kuiken, 

waar toe het Wit eerft en vervolgens ook het 

Doijer gebezigd wordt: tot aangroeijing zegik, 

en niet tot formeering, dewyl dit Kuiken reeds 

geheel is geformeerd in de Haanetree of Vrugt 
van ’t Ey (©. 

Een 

(*) Du Verner, wt (npra Tom. II, p. 370. 
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Een andere byzonderheid, die onze opmer- 1. 

king verdient, is het roeften der Vogelen. Zy AFDEEL. 
hebben niet alleen een grooter bekwaamheid om hdd en” 

op eenen Pont te ftaan, dan de Menfchen, ’c Ee 

welk toegefchreeven wordt aan hunne lange roeften der 

Vingeren; maar de Natuur, voorziende dat zy \C8slen 
genoodzaakt waren om dikwils op de takken 

van Boomen te flaapen, heeft hun een middel 

daar toe verfchaft, om deeze manier van rus- 

ten, hun eigen, in °t Franfch genaamd percher ;, 

naauwlyks te kunnen ontbeeren: ’* welk tevens 

tot hunne veiligheid ftrekt voor de vervolging 

van veele Roofdieren. De voornaamtte fteun;, 

die op den Tak ruft onder ’t flaapen, is de 
fcherpte van hun Borftbeen; maar in hun ne« 
derhurken wordt eene Pees, die langs hunnen 

Poot loopt en in de Vingeren eindigt, dermaa- 

te gefpannen , dat de Vingeren ftyf om den Tak 

knypen, en, hoe meer de zwaarte van hun Lyf 

nederdrukt , hoe ftyver; ’t welk alle wiggeling 

over de een of andere zyde, in het vallen voor 

of agter over , geheel verhinderen moet. Van 

de werking deezer Pees kan men, uit hetfpee- * 

len van Kinderen met afgefneeden Vogelpoo- 
ten» zig overtuigen. 

Voorts vereifcht het vliegen der Vogelen nog Het 

een nadere overweeging. Het denkbeeld , dat \“iegem 

de Vlerken het eenigfte zyn, °t welk de Voge- 
len daar toe in ftaat ftelt, vervalt, wanneer 

men, weet, welk eene moeite door fommige 

Menfchen is aangewend, om zulks het Pluim- 

5 Desre JV, stun bs PhD ge. 
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gedierte na te doen: doch, tot een byzonder 

gcluk voor de Menfchelyke maatfchappy , met 

een vrugteloozen uitflag. Aan den eenen kant is 

het Lighaam van een Menfch te zwaar; aan 
den anderen kant ontbreeken hem genoegzaam 

fterke Spieren, om de Vleugels, al worden die 

nog zo groot aan zyne Armen gevoegd of op 

zyne Schouders gelegd, te doen fpeelen. Zic 

hier hoe naauwkeurig de fchrandere Borerur 
het Geftel, ’t welk die byzonderz bekwaam: 

heid aan de Vogelen geeft, befchryve (*). 

| Alle tweevoetige en viervoetige Dieren heb. 

ben, behalve de Agterpooten, twee Armen aan 

hunne Schouderbladen gehegt, die in de Bees. 

ten dicnen , om op te loopen , in de Menfchen. 
om te omhelzen of aan te vatten , in de Vogels 

om te vliegen. Het famenftel der Beenderen ; 

die de Vlerken in deeze laac{ten uicmaaken, is 

met dat der Armbeenderen en dat der Voorpoo- 

ten byna overeenkomftig: men vindt ’er ook 

een Opper-Armsbeen ;, aan ’t welke de Beende- 

ren des Onder-Arms met een KElieboog gehegt 

Zyn, die aan *t end Gewrichtbeendertjes heb. 

ben: maar het magkzel van ’t Schouderblad is 
zeer verfchillende. Ook hebben de Vleugels 

geen langte ; die evenredig is met het Lighaam 

in byzondere Vogelen : in de Struiflen, die ze 

byna enkel maar om te klapwieken gebruiken, 

zyn zy byfter klein; in de Hoenderen en der- 

| 4 | Se 

CE) De roi Animalium, Cap, XXI, 

& 
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gelyken , die niet hoog boven 't Aardryk vlie- 
gen, wat grooter, gelyk ook neg ‚anger in de 

Duisen; maar zeer uitgeftrekt in de Aienden;, 

Zwaanen, Ganzen, Zwaluwen, en de overi- 

gen, die zeer hoog, of onophoudelyk byna;, 

in de Lugt zweeven, In deeze evenaaren, of 

overtreften zelfs, de Beenderen van ieder Wiek 

_ de langte des Lighaams van den Vogel, geme- 

ten van ’t end van den Hals tot aan de Stuit, 

en zyn, met de Vederen, byna driemaal za 

lang als de geheele Vogel. 

Behalve de hardheid en ligtheid deezer Been- 

deren , is het de zelfftandigheid en plaatzing der 

Slagpennen, die, hoe fyn en dun ook, aan de Wick 

een genoegzaame vaftheid geeven , om met zy 

ne vlakte, als hy uitgeïpreid is, de Lugt zo= 

danig te flaan, dat de Vogel, onder ’t vliegen, 

'er door opgeheven wordt, of op de Wieken 

zweeft, maakende in de Lugt geduurig derge. 

lyke fprongen, als wanneer hy zig eerft op- 

beurt om te vliegen. Niet minder verwonder- 

lyk is de zorgvuldigheid der Natuur in het te 

rug haalen van deeze Vlerken, zodanig dat zy 

de Lugt in dat geval niet met hunne vlakte 

treffen, maar met het Beenig gedeelte, daar 

TE 
AFDEEL. 

L, Hoorp= 

STUK, 

de wortels der Pennen zyn ingeplant; ’t welk 

minder tegenftand veroorzaakt, en den Schok 

voorkomt, die anders hunne vlugt vertraagen 

zoude. 

Dit alles, egter, is het voornaamtfte in dee. 

zen niet. Men zoude, door Menfíchelyke konft, 

1e Deme IV. Sryke D a aän 

De groote 
te derBarfte 
fpieren. 
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Ir. aan ons Lighaam dergelyke of miffchien nog 

AFDEEL, vlugger Wieken hegten kunnen: maar een be- 
paer D- weegkragt, zo fterk als in hect Pluimgediert, 

| naar reden van de Zwaarte, die opgehouden 

moet worden, ontbreekt ons. De Borllfpie- 

ren, die in den Menfch de Opper-Armsbeender 

ren buigen , zyn klein en hebben weinig Vleefch: 

want zy evenaaren naauwlyks het vyftigfte of 

zeventigfte deel van al het Spierenvleefch: in 

de Vogelen, in tegendeel, zyn zy zeer groot 

en dik, overtreffende fomtyds in zwaarte al de 

„andere Spieren van dien Vogel met elkander. 

Dit ziet men klaar over Tafel, wanneer men 

bevindt dat de twee klompen Vleefch aan het 

Borftbeen byna zo voedzaam zyn als al het ove. 

rige dat eetbaar is aan een Vogel. Hier uit kan 

men klaar befpeuren, hoe zeer de beweegkragt 

“der Vlerken grooter is dan die der Armen in 

den Menfch. Immers BoreLLi rekent, dat het 

Vermogen der Borftfpieren meer dan tiendui- 

zendmaal de zwaarte van den Vogel overtreft. 

Ten anderen moet gelet worden op de plaat- 

zing en famenvoeging deezer Spieren, die in 

_de Menfchen haar begin neemen van het vlak- 

ke Borftbeen, van de Kraakbeenderen , van ’ 

midden des Sleutelbeens en van de zesde, ze. 

vende, agtfte Ribbe: daar in het Pluimgedierc 
het Borftbeen de geheele Borft als een Harnas 
of Schild bekleedt, hebbende in ’t midden een 
opftaande Kam of Wand, waar aan de Vezelen 
der Borflfpieren, wederzyds, zo wel gehegt 

wore 
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Me Mierden, als-aan de. geheelervlakte..van het zz, 

Borftbeen, ’t welk een zeer valle famenvoe- AFDEEL, 

| ging maakt. De Vleefchvezelen van icder gf Hoorn, 
Spier loopen vervolgens amen, en vereenigen p 

zig tot een-vafte, breede Pees , welker Vlee- 

zig end in het Knobbeitje des Opper-Armsbeens 

zelf ingeplant wordt, daar zy in de Meníchen 

beneden het Knobbeltje, in het lighaam van 

ft, Been , haare inplanting hestb Eber uitisaf 

te leiden, dat in de Vogelen de afftand vande 

{trekking der Borftfpieren van het middelpunt 

des Hefbooms der Wiek klein zy, gelyk naa- 

melyk aan de halfmiddellyn van ’t Hoofdje, ’c 

welk in de holte van de Schouderpan draait, 

en deeze afftand is minder dan een zesde of ze. 

vende deel van de langte des Opper-Armsbeens, 

en een agttiende deel van die des geheelen 

Beenigen Arms, het veertigfte deel bykans van 

den gantfchen Vleugel met zyne Slagpennen, 

Dus ziet men , dat een zeer kleine trekking 

van deeze Spieren in ftaat is om de Wieken 

een halven cirkel te doen befchryven. De 

Spieren, wel is waar, die tot de opligting die= 

nen , en met de driepuntige in den Menfch 

overeenkomen, zyn dun en klein, doch van 

genoegzaame kragt; dewyl de opligting niet met 

de vlakte maar met de kant van den Wiek ge- 

fchied: , en hier door wordt tevens het oogmerk 

van de Natuur, om het middelpunt der zwaarte 

van den Vogel laag te plaatzen, gelyk tot het 

Vliegen noodig was, beantwoord, . 

3. Desi. IV. Stuk, D $ Die 
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Dit laatfte volgt niet alleen uit de befpiege- 

geling, maar wordt door de ondervinding be. 

kragtigd. Indien meu een geplukten Vogel, in 

verfcheide manieren , horizontaal legt op de 

fcherpte van een Mes, zal men het punt van 
Evenwigt vinden in een regte lyn, die van de 

wortels der Vleugelen, naar het midden des 

Borftbeens, voortgetrokken wordt, regthoekig 

„op de langte van het Lighaam des Vogels ; 

en, in zulk eene plaatzing, ruften de Vogelen 

in ’t flaapen , met hunne Borft, op de takken 
der Boomen. Daarenboven zien wy de zwaar. 

fte deelen van den Vogel, te weeten de dikfte 

en grootfte Beenderen, als ook het zwaarfte 

Vleefch, het allerlaagfle geplaatít. De Pooten, 

naamelyk, en het Borftbeen , zyn groot en dik ; 

de Ruggegraat, daarentegen, ende Ribben, fyn 

en ligt. iInsgelyks evenaaren de Borft- en Bil. 

fpieren , in zwaarte, alle de Ingewanden en 
het overige Vleefch van den geheelen Vogel, 

of gaan die zelfs te boven. En, op dat het 

onderfte deel van de Borfl nog meer verzwaard 

zoude worden, heeft de Schepper de Opligt- 

{pieren der Vlerken niet boven in het Schou-_ 

derblad, maar in *c midden van de Borftfpieren 
verborgen. De bovenfte holligheid van de 
Borft, „daarentegen, wordt met Lugt gevuld, 

en is derhalve minder zwaar , dan haar onder. 

fte deel, In de Buik wordt ook de hollig- 

heid, die ’er boven het Gedarmte, ’t welk doot 

zyne zwaarte nedergedrukt wordt, overblyft, 

Len 
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ten grootften deele van de Lust beflagen. Uit ar 

deeze fchikking begrypen wy, hoe zorgvuldig Arpzer, 

de Natunr het middelpunt der Zwaarheid Ee 1, Hoorp- 

de Vogelen, beneden de lyn, die van de wor- hen 

tels der Wieken tot elkander getrokken wordt, 
heeft doen vallen, ten einde zy altoos, met 

het Lighaam voorover, in de Lugt zouden bly- 
ven hangen, 

Een ander Lighaamsdeel, ’t welk dit alles in Waarom 

het Pluimgedierte regelt, is de Kop en Hals. bok 
Men zoude mogen vraagen; waarom de Voge- fchen een 
len altoos, in het flaapen, hunnen Hals agter- ie han 
waards buigen en hunnen Kop verbergen onder 

een van hunne Vlerken? In de eerfte plaats 

wordt men ligt gewaar, dat zulks overeenkomt 

met de houding van alle Beeften, die in de Slaap 

hunnen Kop altyd hier of daar laaten ruften; 

kunnende die deelen, welker ophouding wille. 

keurig is, dan niet anders worden onderfteund, 

Maar een andere reden, die hier ter zaake doer, 

is, dat de Kop en Hals, te famen, ook vry 

veel zwaarte hebben, en derhalve wordt , door 

hun agterwaards over te buigen, het middel. 

punt der Zwaarheid, *t gene in een vliegende 

Vogel juift tufichen de wortels of beweegpun- 

ten der Vlerken moeft zyn, een weinig agter- 
waards gebragt , zo dat de Zwaarheidslyn lood. 

regt valle op het midden van de Klaauwen der 

Pooten, die als een Nyptang om den Tak flui- 

ten, gelyk gezegd is; en dus blyft het Dier, 

. Dezz., IV. Srux. 
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1. in volkomen Evenwigt, gemakkelyk en veilig 
AFDEEL. te roeften zitten. 

Ll. Hoorp- Dit brengt ons tot befchouwing van de uite 
STUK. 
Liohaams. Wendige geftalte der Vogelen. ’t Is ontwyftel- 

veftalte der baar, dat het Vliegen een grooter overeenkomft 

Vogelen. vordert in de gedaante des Lighaams, dan de 

gang of andere werkingen der Viervoetige Die- 

ren. Dus verfchillen zy ook meer van elkan- 

der, door hunne grootte en kleuren, de lang- 

te van den Hals en Pooten, de dikte des Lig. 
haams of fchikking der Vederen, de figuur van 
Bek en Klaauwen of Voetzoolen, dan door iets 

anders. Zie hier de befchryving van hunne Ge. 

flalte, door den Heer LINNZUs. 

Be Kap. Het Lighaam der Vogelen wordt ene in 

het Lyf. Kop, Lyf, en Leden. De Kop is geplaatft op 
een langwerpigen, cenigermaate opgeheven, 

rondagtigen Hals. De Kaaken zyn naakt, Tan- 

deloos , uitgerekt tot een Hoornigen Bek, met 
Neusgaten doorboord, ín fommigen met Wafch 
aan ’t Grondftuk voorzien, dat kaal is, met 

Kamswys' gefchikte Hairtjes aan de randen van 
den Keel , uitwendig. De Tong Vleezig, 

Kraakbeenig , uitgerand, gefcheurd, gefnazeld, 

of geheel, dat is fcherp: Oogen wederzyds, 

met Oogleden en een Oogluikend Vlics: ge- 

knotte Ooren zonder Lapjes: de top van ’t 

Hoofd fomtyds verfierd met eene Kuif van Ve- 

deren of Pluimen; een Kam op de Neus of 
Lellen aan de Keel, Het Lyf Eyrond, beftaan. 

de uit een gelyke magere Rug, van onderen 
een 
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een groot, gekield, zeer dik gefpierd Borflbeen ; 
‚de Sleutelbeenderen Vorkswyze famengevoegd; 

de Buik kleinder, van agteren , onder de Stuit , 

met een gemeene Opening voor het Aarsgat en 

de Teeldeelen. 
Onder de Leden zyn begreepen de Vleuge: 

gelen, Staart en Pooten. leder Vogel heeft 

twee Vrerugcers, Wieken of Vlerken, die uit 

Opper- en Onder-Armsbeenderen ; doch zonder 

Handen, beftaan, welke van agteren gewelfs- 

wyze beftoken zyn met Roeipennen, waat van 

de buitenften, van den eerften Rang, tot den 

Onder-Arm; de agterften, van den tweeden 

Rang, tot den Opper-Arm behooren; terwyl 

de Baftaard.Vlerk de plaats vervult van Düim. 

Over deeze Roeipennen fteeken de naafte Slag- 
pennen van den Vleugel heen. De STAART 

heeft haar beginzel uit een breede Stuit , met 

twee Klieren, en wel uit het bovenfte gedeel. 

te, dat doorboord is en met een Kwaftje voor- 

zien, omringende den wortel der Beftuurpennen, 

die veeltyds twaalf in getal zyn, langer dan de 

Pooten in de Langftaartige, korter in de Kort- 

ftaartige, en allen even lang (in de genen die 

de Staart geheel), aan de zyden korter (in de 

genen die ze Wigswyze) of aande zyden langer 
(in de genen die de Staart als een Schaar heb- 

ben). PoorEeN zyn ’er twee, uit een Dye; 

Scheen, Vingers en Nagelen famengefteld. De 
Dyën vindt men Vleezig, met Vederen bedekt ; 

maar half naakt in de Steltloopers: de Scheenen 

1. Dasa. IV. Sruke Pee. 

U. 
ÁFDEEL. 

1. Hoorps 

STUK: 

De Leden. 
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in. Peezig, in de meelten kaal, fchraal; zelden 

ÁFDEEL. ruighairig, in weinigen van agteren met een uit- 

k, eer "fteekende Spoor gehoornd. % Getal der Vin- 
geren, daar de Pooten op rüften, is inde mees- 

ten vier, gemeenlyk drie van vooren en een 

Duim van agteren, uitgenomen in de klimmende 

die twee Vingeren voor, twee agter hebben , 

en, in de loopende ; wien de agtervinger of Duim 

ontbreekt. In de meefte Landvogelen zyn de 

- Vingeren geheel van elkander afgefcheiden; in 
de Watervogelen met een Vlies te famenge- 

voegd, en wel ten halve in zulken die in Moe: 
tallen zig onthouden, of met Lobben en t'ees 

nemaal gepalmd (in de zwemmende Vogelen),. 

leder Vinger of Toon heeft gëmeenlyk een 

Nagel en de agterfte is zelden zonder Ges 

wricht, 

Wapenen. De mieefte Vogelen zyn arterial kun: 

) nende, door hunne Wieken, gemakkelyk in de 

Lugt hunne Vyanden ontwyken. Egter zyn ’et 
eenigen die Hoornen op den Kop hebben; ge- 
Iyk de gehoornde Kalkoen en Rhinoceros:Vos 

gel: anderen dië Spooren hebben, gelyk de 

Paauw en Faifänt : anderen Doornen aan de 

Oxelen, gelyk de Struisvogel en eenigen meer. 

Het Mannetje houdt zig gemeenlyk by één 

Wyfje; hoewel ’er egter veelen voorkomen , 

daar het Mannetje veele Wyfjes heeft, gelyk 

de Hoenders en Eenden. Mannetje en Wvfje 

maaken, in de eerftgemelden, te famen eer 

zeer konftig Neft , doch het Wyfje broedt meett 
de 
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de Eijeren, en bezorgt de Pullen, zelfs tot Ii. 

honger lydens toe, befchermende die ook uical Arpezr. 

haare magt, terwyl het Mannetje zig weinig dagens 

daar mede bekommert. | Ì 

Groot is de nuttigheid, die men van de Vo-, Nutig- 
; À B heid der 

gelen heeft, in veele opzigten. De kleinften vogelen. 

vernielen het Ongedierte, dat de Boomen en | 

Vrugten befchadigt, ‘ftrekkende;, wederom, 

zelf tot Spyze voor de Roofvogelen , die ons 

dienen toc het vangen van veelerley eetbaar Ge- 

vogelte. In de Bergagtige Landen zyn Hee. 

ren, die uit eenige Arends-Neften genoegzaa- 

men Voorraad van Vleefch weeten te bekomen 

voor hunnen Tafel. De Eijeren der Hoende- 

ten en Eenden ftrekken ons , die der Strandvo= 

gelen aan een menigte Eilanders en Kuftbewoo- 

ners tot Voedzel. Men weet, hoe ’t nuttige en 

voor alle befchaafde Natiën onontbeerlyke 

Schryftuig, de Pennen, van de Ganzen afkom- 

ftig zyn. De Vederen der Struifen en Paradys- 

vogelen, als ook der Paauwen, dienen tot Sie. 

taad. Een ongemeen gemak, tot onze Nagtruft; 

levert ons het Dons van veelerley Gevogelte , 

doch in ’t byzonder dat der Zwaanen uit. Ik 
zal nu van de lieflykheid van het Gezang van 
t Pluimgedierte, noch van de aangenaamheid 

die ons de verfcheidenheid van kleur; de aar= 

digheid der geftalte en houding van veelerley " 

Vogelen verfchaft, niet breedvoerig fpreeken: 

noch gewag maaken van het vermaak der Vo- 

geljagt, of hoe dat zy, zelfs na hunne dood , 

5. Dezt. IV. Stuxe | kome 
\ 

ae S 
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it. konftig opgezet zynde, de Kabinetten verfies 

AFDEEL, ren door hunne fraaiheid. 7 
1. Hoorp- 

TUE Oe bre trike rn 
11 HOO GAL 

Opnoeming der Schryteren òver de Vi ogelen, zo 

der Ouden als Hedendaagfchen. Rangfchike 

king der Vogelen volgens den Heer BrissoN en 

volgens den Heer Linneus. Kenmerken van 

de Rangen en van de Geflagten; ieder in ’é 
byzonder. | 

Bte, Pien of BELoN was de eerfte, die dit 

gedeelte der Natuurlyke Hiftorie eeniger= 

maate in orde bragt, fchikkende zodanige Vo- 

gelen by elkander; die hem, ‘t-zy door hunne 

Levensmanter; of door hunne uitwendige ge= 

daante, eenige overeenkomft fcheenen té heb= 

‚ben. Zyn Werk was uitmuntende naar den 

tyd, in welke het uitgegeven werdt; een tyd 

welken men, in zeker opzigt, als de kindsheid 

der Natuurlyke Hiftorie aanmerken zoude kun- 

nen ; maar hedendaags moet men het niet dan 

zeer onvolmaakt agten. Behalve dat de Af- 

_beeldingen zeer flegt zyn, kan de naauwkeu: 

righeid zyner befchryving van fommigen; het 

. gemis niet opweegen van die feorten, welken 

hy in ’t geheel niet befchryft, fchoon hy ver. 

haalt dezelven by duizenden te hebben gezien. 

Egter moet men hem dank wyten, het baanen 

van 
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‚_%ah den Weg, waar op anderen hem zyn voor- ij 

by geltreefd. | | ArDEEL 
Kort na deezen Autheur volgde GESNERUS , die dis 

zig, wel is waar; een weinig verder uitbreidde, Gran ers 

maar wiens Afbeeldingen , meeftendeels , niet en Aupros 

minder onvolkomen zyn3 hebbende , boven. VANPUS 

dien , de Vogelen geplaatft naar de orde der 

Voorletteten van hunne Naamen: zo dat meu 

niet in ftaat is om een onbekenden Vogel by 

hem op te zoeken. - ALDROVANDUS ; die kor: 

na hem op het Tooneel verfcheen, heeft, be- 

halve het gehe door anderen wds te boek ges 

fteld 3 een menigte van nieuwe Soorten befchrees 

ven, en zyne befchryvingen zyn täamelyk 
naauwkeurig : maar hy heeft, behalve ’t gene 
hy door eigen oogen wift, ’er by gevoegd ’é 

gene hy van hoören zegöen hadt, zónder zig 

te bekommeren , of de zaak beweezen ware, 

Zyne Afbeeldingen Zyn niet beter dan die van 

GESNERUS. | 

Ten zelfden tyde kwäm in «licht , Serweng- Scrwind 

FELDS Hiftorie der Dieren van Silezie, waar Toro 
in de Vogelen , die het Vierde Boek uitrhaa. 

ken, vry naauwkeurig befchreeven zyù , dock 

meeftendeels zo kort ; dat men Ze hiet behoors 

lyk Kenhen kan. JorNstoN „ die in ’t vervolg 
zyne algemeene Hiftorie der Dieren uitgaf 3 

heeft kunnen leezen en nafchryven. Hy heeft 

ons, in ’t geheel of ten deele , ee nieuwe Wit: 

gave bezorgd van de Werken der Schryveren $ 

die voor hem gewerkt hadden ‚ en insgelyké 

1Dest, IV, Sur: E ders 
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iu. derzelver Afbeeldingen gekopieerd , maar de- 
AFDEEL. zelven zodanig veranderd, dat zy veelal onkens 

Lord baar zyn. 

aavof  Eindelyk kwam Ray of Rajus voor den dag, 
Raju“. dien men als den eerften opregter van een ges 

rtegeld Stelzel der Vogelkunde mag aanmerken, 

Door hem werdt het Werk van WirroucHey in 

‘t licht gegeven. Hy heeft de Vogelen in een 

nieuwe orde gefchikt en Kenmerken vaftgefteld ; 

die tot onderfcheiding derzelven bekwaam zyn. 

Ook zyn de befchryvingen , welken deeze Heer 

geeft van Vogelen , door hem gezien , zeer 

uitgebreid, maar de Afbeeldingen, in zyn be- 

knopt Samenftel (*), byna altemaal ontleend 

van de Ouden , beantwoorden niet aan derzelver 

naauwkeurigheid, | 

pannen, Op ’t voorbeeld van een zo goeden Leids- 

man zou men fchynen niet dan te moeten vor- 

deren in ’t zelfde Voetfpoor, doch de Heer BAR- 
RERE heeft ons in zyne Vogelkunde, in den jaas 

fe 1745 uitgegeven, aangetoond, dat men we: 

der te rug kon gaan. Dit Werk munt in flegt. 

heid uit; de Waarneemingen zyn doorgaans 

valfch en de fchikkingen belachelyk. Men 

vindt, in zyne Methode, den Trapgans ges 

plaatft tuflehen de Zwaluw en een dergelyk 

klein Vogeltje : den Paradys-Vogel tuffchen de 
Kafuaris en Vogelftruis ; even als men , een 

Kabinet verzamelende van Vogelen ; de klei- 

nen 

(*) Synopfis Methodica Avium. 
/ 

Ee 
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nen tuffchen de grooten fchikt, om ruimte te 
befpaaren. BOE A) | 

Eenige Jaaren te: vooren hadt de Siveedfché 

Hoogleeraar LiNNAUS zyn Samenftel der Na- 

tuur in ’ licht geg even; waar van ik reeds om.- 

flandig heb gefproken (*). Voorts kwam, in 

den jaate 1754; de Vogelktnde van den Heer 

Morrrine tit, die ten opzigt van de Ken. 

merken der Gefl lagten ‚ ZO de Heet Brissor 

aanmerkt » gantfch onndauwkeuri igis, als zynde 

git de onvolkomene Befchryvingen der Autheureu 

bpgemaakt: Hier van, egter ‚ moet men uitzonde: 
ren, het gene hy zelf waargenomen heeft, dat 
taamelyk voldoet. Het geheele Heit der 

Vogelen wordt door hem werdeeld in viet 
Benden, van Vliespooten, Velpooten; Korts 

vlerken en Waterminnaarens waar van hy de 
Jaatften ondetdeelt in Tand- en Breed- of Plats 

en Eng-bekken , Duikers en Sneppen (f): 

Twee Jaaten , voor dat het Werk van Moen- 

RING in’ licht kwam, hadt de Heer Ktzin Zyn 

Voorlooper van de Hifforie der Vogelen ($) uit- 

gegeven , die hy, gelyk de Viervoetige Die. 

ren, in Familiën of Gezinnen verdeelt, dochs 

door de eenvoudigheid der Kenmerken, i in by- 

{tere 

k {*) Zie het LStuk diezer Nat. Eliftor ie , bladz, 104, 
nz. 
(}) Zie het LDeer der Uitgezogte Perhandelengen, bläd ús 

592. En het Werk genaamd Geflachsen der Vogelen, vers 
taald door C. NozEMaN en met Aantekéningen verinterd 

derd door A. Vosmaar. Amfterd. 1758. ij 
(5) Hifteria Aviam Prodromus. Lubecdt ijd 

EDEsi, IV, Sove; E 4 : 

4 
ÄFDE EELS 

HU. Hoorg. 

STUKe 

Lingeüd 
en Mort. 

RINGs 

Same en kit 
van KLains 
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. _ ftere verwarring brengt. Alles is aldaar, zon 
AFDEEL. der eenige agtgeeving op de Soort - Gelykheid 

I. Hoorp- of Levens manier , onder elkander gemengd. 

En De Arenden , Valken en andere Roofvogelen, 
bevinden zig , met en benevens de Reigers, 

Oijevaaren en andere Steltloopers, in een zelf 

de Gezin als de Hoenderen ; Duiven , de 

_ Leeurikken, Muffchen, Vinken, Meezen en al 

het zingende , benevens de Kolibrietjes, Bloem- 

zuigertjes en ’t allerkleinfte Gevogelte; om dat 

deeze aïtemaal drie Vingeren voor en één agter 

aan de Pooten hebben. Bovendien is deeze Heer in 

de byzondere befchryving , zo de Heer BRIsSON 
aanmerkt, niet naauwkeuriger ; plaatzende zom- 

tyds een zelfde Soort in verfchillende Geflagten , 

en dan wederom twee gantfch verfchillende 

Soorten tot ééne te famen voegende. Zie hier 

een Kort Begrip van zyn Samenftel, 

Hy maakt van den Stam der Vogelen agt Fami. 

lien, welker eerfte twee-Vingerige Pooten heeft, 

van welken maar één Geflagtis,te weeten deStruis- 

vogel. De tweede Familie bevat de Vogelen met 

drie-Vingerige Pooten, waarin zes Geflagten. De 

derde Familie beftaat uit Pooten met vier Vinge. 

ren, twee agter en twee voor; waar in de Pap- 

pegaay, Aakfter , Koekkoek, Ysvogel, enz. De 

wierde Familie, welke byfter talryk is, en niet 

het minfte ftrookt met de voorgaanden , bevat 
de Viervingerige Vogelen ‚met gefpleeten of niet 
te famengevoegde Vingeren en één agterwaards : 

waar onder wel twintig Geflagten zyn; van 
, | Roaf. 
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vogelen, Hoenderen, Duiven en byna allerley jy 
Soort, gelyk zo even gezegd is. In de vyfde zyn Arpzet. 
de Viervingerigen begreepen , welker drie voor I/.Hoorp- 
fte Vingeren met een Vlies famengevoegd of DAN 

gepalmd zyn, de agterfte Vinger enkeld: hier 

toe worden van hem de Ganzen, Meeuwen , 

Eenden en dergelyken , in vier Geflagten, be. 

trokken. De zesde Familie van KLEIN bevat de 

eigentlyke Platvoeten , met alie de Vingeren 

„door één Vlies vereenigd, hebbende ook vier 

Vingeren. Inde zevende zyn zodanigen geplaacft , 

die insgelyks Zwempooten hebben , doch maar 

drie en geen agter-Vinger; gelyk de Groenland- 

fehe -Düif, Lomme , Pinguins , enz. Tot de 

agifte Familie , eindelyk , behooren die Voge. 

len, welke Viervingerig zyn, doch de Pooten 

niet geheel gevliesd, maar ten deele en als met 

Vliezige byhangzels , gelyk Falbalaa, aan de 

Vingeren hebben ; naamelyk de zogenaamde Duis 

kers of Dompelaars , in ’ byzonder genaamd 

Fuuten en Meirkoeten, 

Behalve de gemelden, die over de Vogelen Befchry. 

in ’t algemeen fchryven , hebben verfcheide vosje 
andere Autheuren, met meer of min naauwkeu- van byzons 

righeid , gefproken van de Vogelen van by- 6 Lâm: 
zondere Geweften , Landen „ of Rivieren en 
Wateren. NiIEREMBERG en HERNANDEZ b@- 

fehryven die van Mexike, doch zeer onvol. 
komen en alleenlyk met de Naamen van dat 

Land; zo dat het zeer moeijelyk is derzelver 

Geflagt te bepaalen. De befchryvingen „ wel: 

ken MaAreeraar geeft van de Vogelen van Bra- 

Y Daai. IV. Stem E 3 fil, 
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HL. Hoorp- 
STUK, 

Ertscur s 
Augin , 

Epwanos. 

PD RANGSs CHI EK KING; 

fil, zyn taamelyk , maar de Afbeeldingen, wel 
ken hy ’er byvoegt, gelyken niet naar de be- 

fchreeven Vogelen. RZAczyNsKr heeft de Vo- 

gelen van Poolen , van ’% Groot. Hertogdom 

Li thauwen en de Nabuurige Landen, in Alpha- 

becifche Order voorgefteld , en een gedeelte 

der Befchry vingen , die door voorgaande Autheù- 

ren gegeven waren , gekopicerd. SLoaNe {preekt 
van die van Jamaika zeer nauwkeurig en de 

Graaf Massiert van die op den Donau-Stroom 

zyn; CaresBy van de Karolipifche » Virgini- 

fche, van die vanklorida en de Bahama-Eilan- 

den. De Befchryvingen van deezen laatften, 

hoewel veelt yds wat kort, zyn zeer juift en de 

Afbeeldingen redelyk wel gekleurd. Ook vinde 

men s in andere Autheuren a Reisbefchryvers, 

en fommig en die van de Natuurlyke Hiftorie 

in ’t algemeen handelen ‚ nog een menigte van 

Vogelen, gelyk onder anderen in Kabinet 

van SzBA; daar de meeften egter niet wel be- 

fchreeven en zeer flegt afgebeeld voorkomen. 

_ Drie’ hedendaagfche Autheuren zyn er , die hun 

werk hebben gemaakt, om dit gedeelte van de 

Natuurlyke Hiftorie op het allerfraaifte voor te 

ftellen. Ik {preek , in de eerfte plaats, van den 

Duicfcher Frisen, door wien de Vogelen van 

Europa met levendige Kleuren, en volmaakt 
Nartuurlyk , zyn afgefchetft, waar aan hy nog be- 

zig is. De Engelfchman Arein heeft zulks ook 

in ’t werk gefteld, ten opzigt van de Vogelen 

jn ’t algemeen , doch zyne Befchryvingen zyn 

teenemaal uit WirLoueHEr ontleend , en de 

| Kleu- 
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„Kleuren zo onnatuurlyk, dat de meefte Vogels 
onkenbaar zyn. Ten dien opzigte heeft de Heer 

Epwarps hem oneindig overtroffen , en van 

ieder Vogel niet alleen een uitvoerige maar zeer 
naauwkeurige Befchryving, veelal op eigen 

Waarneemingen gegrondzynde, gegeven. Het 
eenigfte is, dat in zyn Werk de Vogelen fom- 

tyds wat hooger van kleur zyn, dan natuurlyk, 

en niet in orde geplaatft. 

De Fraùfche Heer BrissoN, van wiens Werk 

over de Vogelen ik in den aanvang reeds gewag 

maakte, heeft gelegenheid gehad , om iets voor 

den dag te brengen, ten deezen opzigte , ’t 

welk in naauwkeurigheid van Befchryving , en 

Afbeelding tevens, nooit weergaa gehad heeft. 

Het onvergelykelyke Kabinet van den Heer 

REAUMUR, telkens aangevuld wordende door 

het zeldzaame, ’t welk de vier Wereldsdeelen 

uitleveren, waar van zyn Ed. bevoorens De- 

monftrateur was, ftelde hem in ftaat , om shet 

gene de Vogelen betreft, veel uitvoeriger te 

behandelen, dan “ooit te vooren was gedaan. 

Zyn Werk naamelyk, ’t welk in den jaare 

1760 van de Pers kwam, beflaat zes dikke 

Boekdeelen zn Quarto, en is verfierd met meer 

dan 220 fraay gefneeden Plaaten , op welken de 

Afbeeldingen gebragt zyn van meer dan soo 

Vogelen , naar ’t leven gegraveerd, waar van 

ten minfte 350 nooit te vooren afgebeeld , en 

van deeze laatften meer dan 320 zelfs niet bes 

Dara, IV. Stuk. E 4 {chree» 

IL, 

ÄFDEELe 

[L.Hoorp- 
STUK, 

Brissom, 
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1. Hoorp- 

STUK, 
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fchrecven waren; zynde de overige 15o nog 
zeer verbeterd. | 

Boven en behalve dit alles, is wel ie voor- 

naamfte, ’t gene dit Werk doet uitmunten, 

de goede order en fchikking , waar in het gant- 

fche Heir der Vogelen door deezen Heer wordt 

gerangeerd. Hy verdeelt hetzelve in 26 Ran- 

gen, die ris Geflagten bevatten, waar onder 

omtrent 15oo Soorten of Verfcheidenheden be- 

greepen zyn, De Pooten en Bekken zyn de 

Lighaamsdeelen, welken zyn Ed, toc vaftftel. 

ling van de Kenmerken heeft uitgekoozen: ’t 

getal der Vingeren, derzelver plaatzing , afzon- 

dering of vereeniging; ’t getal der Vliezen die 

hun Ae of *t gebrek van die zelfde 

Vliezen, zyn zo veele Kenmerken, welke hem 

gediend hebben tot de groote en eerfte Verdee- 

lingen: de Onderdeelingen worden door hem 
van de verfchillende figuuren van den Bek afge- 

leid; de andere byzonderheden bepaalen het Ge- 

Rangen 
der Voge- 
len volgens 
Brusson. 

flagt , en het verfchil der Kleuren , enz. eindelyk;, 

de Soorten. Ik zal hier, gelyk ik met de Vier. 

voetige Dieren gedaan heb, de Kenmerken der 

Rangen aanwyzen, met derzelver onderhoorige 
Geflagten. | Ad | | 

De twaalf eerfte Rangen komen in de vol- 
gende Kenmerken overeen. | 

De Vingeren zyn in ’t geheel ongevliesd: de 
Schenkels, tot den Hiel toe, gepluimd. ’t Ge- 
tal der Vingeren is vier, die allen tot haar be- 

gin toe, of daar omtrent, Zyn van elkander ge= 
fcheis 
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_ fcheiden: ftaande drie voorwaards, één agter- 

waards, 
IT. 

ÂFDEELe 

1. Die van den eerften Rang hebben, behalve II. Hoorn. 
| STUK. 

deeze Kenmerken, den Bek regt, het end 

van de Bovenkaak een weinig dikker en om- 

gekromd; de Neusgaten half gedekt met een 

dik, zagt Vlies. 

Een Geflagt. De Dur. 

a. Die van den tweeden Rang hebben den Bek 

Kegelagtig , gekromd. 

Zes Geflagten. De KALKOEN, HAAN en 

PouLE PEINTADE, de OURHAAN , PATRYs, 

FAISANT. | 
3. In die van den derden Rang is hy kort en 

_ haakswyze. | Hin 
_Vyf Geflagten. De SPERWER, AREND, 

Gier, Scunurr-urr en Kar-Urr. 

4. In die van den vierden Rang, Kegelvormig 
en langwerpig. 

Agt Geflagten. De ScHARLAAR, Rave, 

AAKSTER , Kaauw , NoOTEKRAAKER , 

VLAAMSCHE GAAY, INDIAANSCHE Wie. 

LEWAAL En PARADYSVOGEL, | 

5. De Vogels van den vyfden en zesden Rang 

hebben, behalve de gemelde Kenmerken dee- 

zer twaalf eerfte Rangen, den Bek regt: doch 

de Bovenkaak is, in die van den vyfden 

Rang,‚-aan de punt wederzyds uitgerand. 

Vier Geflagten. De KrAAUWIER, LYSTER; 

CoriNGA en VLIEGENVANGER. 

1. Dez, IV. Srux, E 5 6. In 

L 

1, 

IT, 

IV, 
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II. 6, In die van den zesden Rang is de Bek ook 

REEL regt, maar de beide Kaaken zyn geheel, 
HH, D= akin Twee Geflagten. De OssENPIKKER ef 
oe SPREEUW, | 

vir. 7. Die van den zer Rang hebben een 
dunnen Bek, die een weinig js krom ge- 

boogen. 

Twee Geflagten. De Horrs en GRASMUSCH. 

vin. 8. In de Vogelen van den agtften Rang is de 

Bek zeer klein, aan den grondfteun horifon- 

… … taal plat, aan ’t end haakswyze: de gaaping 

van den Bek grooter dan de Kop. | 

Twee Geflagten. De GEITENMELKER en 

ZWALUW. 

IX. _g. Die van den negenden Rang hebben din Bek 

als een dikke Kegel. 

Agt Geflagten. De T'ANGARA, PUTTER, 

MuscH, (waar onder de Vinken, Cysjes, 

Kanarievogels, Groenlingen en anderen, 

begreepen zyn.) KERNBYTER , GEELGORS » 

Corrou, Paapje en KRUISBEK. 

X. zo. De Bek fcherp als een Els. 
Drie Geflagten. De LreurikK, Vyoen. 

EETER, en Mees; waar onder de Nagte- 

gaalen, Kwikftaarten, Tuimelaars en ans 

der klein Gevogelte. 

XI. rr. De Bek in de gedaante van een Wigge. 

Een Geflagt. De BrLAAUWSPECHT. 

XII. 12. De Bek dun als een draad. 

| Drie Geflagten. De BooMKRUIPER , ’t Kort. 
ERIETJE en BLOEMZUIGERTJE. 

| 1a- 

We 
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13. De Vogelen van den dertienden Rang heb- _ rr, 
ben de algemeene Kenmerken der voorgemel. AFDEELs 

de twaalf Rangen, doch van de vier Vinge- pedel 

ren hunner Pooten ftaan twee voorwaards, 
twee agterwaards. De Bek is van verfchil | 

lende gedaante, regt, krom, lang, kort, 
iN 

Negen Geflagten. De DRAAYHALS , SPECHT , 
JAKAMAR , BAARDVOGEL » KorEKKOEK , 

Kovrouxkou, TEEK-LETER, PAPPEGAAY, 
Toukar. 

14. Die van den veertienden Rang verfchillen 

4 wederom niet van de twaalf eerften in deal. XIV. 

gemeene Kenmerken, zelfs niet in de plaat. 

Zing der Vingeren: maar de middelfte Vin: 

ger der drie voorften is, tot aan het derde 

Gewricht toe, naauw vereenigd met den uit- 
waardfen Vinger, en met den inwaardfen tot 

aan het eerfte Gewricht. De Bek is van vee- 
lerley gedaante. | od 

Zeven Geflagten. De Rors-HAAN, Ma. 

NAKYN , Momor, YsvocEL, TopIERr, 

BYEN-EETER en RHINOCEROS- VOGEL. 

is. Decze en de twee volgende Rangen be- xv, 

ftaan uit Vogelen , welker Vingeren ongevliesd 
en de Schenkelen geheel van Pluimen ont- 

bloot zyn. Die van deezen Rang hebbende 

Wieken naar reden van het Iighaam kleinen 
_ tot Vliegen niet bekwaam. Sommigen heb. 

ben twee, anderen drie , anderen vier Vin- 
geren. | 

5 Dre IV. Stux. Vier 
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ni Vier Geflagten. De SrruisvocEL, Trou: 
ÁFDEEL. YOU, KASUARIs, en Dop-AARs. 

IL.Hooro- 16. Deeze hebben de Wieken taamelyk groot 
ETUK. 

XVI en tot Vliegen bekwaam. Hunne Pooten zyn 

| met drie voor-Vingeren , zonder agter- 

Vinger. | 

Vier Geflagten. De TRAPGANs , MATHOEN, 

__SCHOL-AAKSTER, en PLEVIER. 

«vir. … 17. De Wieken als vooren , maar aan de Pooten 

vier Vingeren, drie voor-, één agterwaards. 

In deeze Rang zyn wel twaalf Afdeelingen, 

naar het verfchil van den Bek; bevattende, 

| met elkander, agttien Geflagten, naame- 
Iyk: de Kievrr, JACANA, TorLK, ZEE- 

PaTRrys, KWARTELKONING, STRANDLOO- | 

PER , POELSNEP , SNEP,; Wourr, LEPE- 

LAAR ; OIjEVAAR , (waar onder de Kraan. 

vogels) RrieEr, (waar onder de Butoo- 

ren , enz.) BRUINVOGEL , SAQUAHOU, 
ZEE-PAAUw , CARIAMA , KAMICHY, en 

PourE SuLTANE of Purpervogel. 

xy, 18. De algemeene Kenmerken der Vogelen van 
alle de volgende Rangen beftaan in Pooten, 

welkerVingeren altemaal en geheel met Vliezen 

aan elkander gevoegd zyn, die men gemeen. 

lyk gewebde of Zwempooten noemt ; doch 

de Vingeren zyn, ín die van den agttienden 
Rang , niettemin van elkander gefcheiden; zy 

hebben ‘er vier, drie voor, één agter. 

Drie Geflagten. De WATERHOEN, PLAT- 

VOETIGE SNEP en KoeT. 

19. 
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19. In die van den negentienden Rang zynde 

Vingeren ten deele van elkander gefcheiden, 

zo dat zy kalf gefpleeten ; half gewebde 
Pooten hebben, waar ván het bovenfte deel ; 

of de Dye, als in de Buik verborgen is; 

zynde de Pooten ook geheel naar agteren ge- 

plaatft, ’t Getal der Vingeren is vier, de drie 

voorften aan elkander gevoegd met Vliezen ; 

de agteríten afgezonderd. 

Een Geflagt. De Duiker of Fuurs 

ao. In die van den twintigften Rang zyn de 

Pooten geheel gewebd ; derzelzer ftand aan’t 

IL 
ÄFDEElLe 

H.HoorFp= 
STUK, 

XIX, 

Xx. 

Lighaam ook naar agteren en als verhoolen ; 
't getal der Vingeren drie, zonder agter- 
Vinger, | 

Drie Geflagten, De LoMME, PArPEGAAT:s 

DUIKER ; en NOORDSCHE PINGUIN. 

ar, Alles als vooren; doch ’t getal der Vinge- 

ren vier, de drie voorften met Vliezen te fa- 

men gevoegd; de agterften afgezonderd. 

Drie Geflagten. De Zurper-PiNcuin, 
PHaërHoN en Duiker. 

22, In de Vogelen van deezen Rang zyn de 

Vliezen , die de Vingers famenvoegen , ook ge- 

heel , maar , in deeze en al de volgende Ran- 

gen, {taan de Pooten omtrent het midden van 

’t Lyf en komen buiten den Buik: zynde;, in 

deeze en de drie volgende Rangen, korter 

dan het Lighaam. Die , van deezen twee-en= 

twintigften Rang , hebben geen agter. Vinger. 

Een Geflagt, De ALBATROsS. 

kl. Duez, IV, Stus, 23e 

XXL 

XXI, 
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IL. 23. Die van den drie- en-twintigften Rang heb: 
—À Kx ES Te ni ef AFDEEL, ben een agter-Vinger, welke van de drie 

AN ROOED. _ voor-Vingeren afgefcheiden is. 

XE Zes Geflagten. De Dromepts-Vocer ĳ 

ONWEERSVOGEL , STRONT JAAGER ; Meeuws 
STERN ; En SCHAARBEEK. 

xxrv, e4, Deeze' verfchillen alleen van die van den 

naaftvoorgaanden Rang; dat zy den Bek ge- 

tand hebben. 

Drie Geflagten. De ZAAGBEE, GANs; 
EENDVOGEL: | 

De Zwaanen zyn onder de Ganzen begrec. 
pen, gelyk de Teelingen onder de Ben: 

den, waar van door den Heer Brisson op. 

geveld worden twee-en-veertig Soorten of 

Verfcheidenheden. | 

XXY. 25. Die wan deù vyf-en twincigften Rane hebe 

ben vier Vingeren, welken alternaal zot Zwem: 

pooten zyn vereenigd. 

Vyf Geflagten. De AnHinGA, KerrkriNG- 
VOGEL, VisscHer of FRrREGATVOGEL, Kor. 

MORAN en PELLIKAAN. 

xxvL 26. In deeze zyn?de Pooten langer dan het Lig. 

haam, en de agter-Vinger van de drie voore 
ften afgezonderd, 

Drie Geflagten. De FLAMMINGo, Kruir 
en Loorrr: 

Aanmere Zie daar de Rangfchikking der Vogelen van 
kingen. den Heer Brrisson. Ik wil my niet onderwin- 

den, de keurlykheid van zyn Werk te toetfen ; 

noch hetzelve in waardy te vergelyken met dat 
| van 

/ 
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vän den Heer Linrzus. ’% Is te begrypen ; 
dat een Heer, die zo veel gelegenheid gehad 

heeft, om dit gedeelte van het Ryk der Dieren 

ten uitvoerigfte te behandelen, daar in nadere 

onderfcheidingen en verbeteringen heeft kunnen 

maaken , wat de Geflagten en Soorten betreft 5 
doch, aangaande de Rangfchikking , kan ik niet 
ontveinzen, dat my de Verdeeling van den 
laatftgemelden eenvoudiger en ruimzo veel met 

de Natuur overeenkomftig Íchynt te Zyù: te 

meer , om dat deeze Autheur met de grootfte Vo- 

gelen begint, en, in ’t algemeen gefproken, 

met de kleinften eindigt, zo wel in de Rangver- 

deeling, als in die der Soorten en Geflagten. 

„Ook zou men, met deezen voortgang, een 

zeer uitgebreide Befchryving van de andere 

deelen der Natuurlyke Hiftorie, zo veel de 

Dieren betreft, van den Heer BrissoN verwagt 

hebben: doch zyn Ed. berigt my , in een Brief 

van den 12 Jugufius deezes jaars 1762 , dathy 

een weinig daar van afgeftapt is , om plaatste 

maaken voor zyne Leffen in de Proefondervin- 

delyke. Natuurkunde, welke zyn Ed. thans ; 
als. Opvolger. van den Heer Abt Norrer, in 
het Kollegie van Navarre gaat onderwyzen. 

Ik gaa dan over tot de Rangfchikking van 

den Heer LinNaus, welke door my in dit 

Werk gevolgd wordt. 

Dd 

1. Deer, IV. Srux. KEN. 

Tk 

ÄFDEEL; 

IL Hoorp. 

STÜK; 
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HT, 
ÁFDEEL. KENMERKEN 

Ì. Hoorp- | | 
STUK. k id 

Rang- | v A N DE 

fchikking 
van LiN- Ye 5 

ve leer i N a 
ORDINES 

Áivium,. 

DER 

NO Eel ED 

IE Or ek Drin ik re Oe ed 

EERSTE RANG: 

4 NN De Bek (een Haak om naar zig te baalèn) is 

Rioont: nederwaards omgekromd: de Bovenkaak , agter 

len. de punt ‚ wederzyds met een Tand gewapend; 

de Neùsgaten wyd open. De PoorÈn, die Zy, 

meeft om te zitten gebruiken , zyn kort en 

fterk , hebbende Vingeren die in de holte der: 

buiging Wrattig zyn , voorzien met kromme 

zeer fcherpe Nagelen. De Kop en Hals zyn 

fterk gefpierd: het Vel is taay : het Lyre 

onrein. Het Vorpzer deezer Vogelen beftaat 

in het verfcheuren van levendige Dieren of 

Krengen ; weshalven zy Roofvogelen genoemd 
worden. Hunne NesrEN maaken zy in de 

hoogte; leggende vier Eijeren, min of meer. 

Het 



HeRR: VoecerterNxN öt 

Het Wyfje is fraaijer van Geftalte daän het _ it: 

Mannetje, ’t welk zig by één Wyfje houdt; Árpeeu, 
I.Hoorp- 
STUK: 

NED BDk er EON 

BI EEDE RAN ds Ái 
2 Pic: 

Áakaerd: 
| De Bek (een Wig om aan flukken te breken) 

js van maakzel als een Mes, met eene bultige 
Rug. De Pooten diehën om te loopen; Zy 

zyn korten taamelyk fterk. Het Lyr is eenis 

germaate taäy en onrein; Zy haalen hun Vorp: 

zEL uit de Vuilnishoopen en ander Uitvaag: 

zel; maakende hun Nesr in Boomen. Het 

Mannetje , dat zig by één Wyfjehoudt; voedt 

hetzelve; wanneer het te broeden zit, 

AO Ordi re Erkotetk 

DERDE KAN di 
DEP, 
Zwem 

De Bex (een ide zidike Teems)i isglad, mêt vogelen: 
een Velbekleedzel overtoogen en aan de punt 

wat breeder. De Poorten zy tot zwemmen 

gefchikt of gewebt, doordien-de Vingeren met 
éen’ Vlies zyn te famen gevoegd: de Schenkels 
platagtig en kort. Het Lyr is vet, bekleed 
met een taaije Huid, gedekt met Vedere en 

| Pluirhen ; welke beft tot gebruik zyn; Deezt 

EDeet IV. Stug F Wer 
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IV, 
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Vv. 

Hoenders. 

/ 
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Vogelen haalen hun Vorpzer in ’t Water, uit 

Planten, Viffchen, enz. Zy maaken veelal 

hunne NesTEN op ’t Land. De Moer geeft 

de Jongen geen eetên. Doorgaans hebben de 
Mannetjes van deezen Rang veele Wyfjes. 

/ VIERDE RANG. 

De Bek (een Stokje om te voelen) is lang en 

byna rond. De Pooren, dienende om door 
Water te waaden, zyn tot aan de helft der 

Dyën kaal. Het Luyr is platagtig, bekleed met 

een zeer dunne Huid en met een korte Staart 

voorzien. Hun Vleefch is fmaakelyk. Zy haa- 

len hun Voerpzer, °t welk in veelerley Diert- 

jes beftaat, uit de Moeraflen. Hun NesrT maa- 

ken zy veeltyds op ’t Land. De manier van 

hunne Paaring is verfchillende. 

LR DE: RAN 

De Bex (een Kraauwel om op te raapen) is 

verhevenrond 5 hebbende de Onderkaak mert 

de Bovenkaak, en de Neusgaten met een Kraak- 
beenig Vlies overwelfd. De Poorten, die tot 

leo- 
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loopen gefchikt zyn, hebben de Vingeren van ft, 

onderen’ ruuw. Hec Lvr is met Smeer voor. AFDEEL 
zien, wel gefpierd en rein. Hun Voepzer be. zi dn 
ftaat uit Graanen, die inde Krop week gemaakt 

moeten worden. Deeze Vogelen flokken Kalk 

en Steentjes in; om het Voedzel te verteeren : 

zy maaken hun Nesr op den Grond, zonder 

konft: leggen veele Eijeren; wyzen hunne Kui. 

kens de Spyze aan en leeven in Veelwyvery. 

ERS DE RAN Ge vi 

| Pasferes, 

/ Mutiichen. 
De Bek (een Tang om te vatten) is kegelvor- 

mig met een fpitfe punt. De PoorEN, om te 

Ípringen gefchikt, zyn teder, met de Vinge. 

ren van elkander gefcheiden. Het Lyf is ten- 

ger; dat van de Zaad-eetende rein, vandieon 

Infekten aazen onrein. Hun Vorpzet beftaat 

in't Zaad van veelerley Planten of kleine Diert- 

jes. Het Nesr deezer Vogelen wordt met 

konft gemaakt: zy moeten de Jongen het eeten 

met hunnen Bekingeeven. Het Mannetje houde 

zig by één Wyfje. 

STUD DDP PPD NK 

L Dern IV. Stur. Fa CHA. 
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Charaéteres 

At vr teh 
reken ek ee ek dr En IP 

4,0. 

41. 

42. 

43: 

ACCIPIT RE SS 

Vurrur. Roflrum aduncum. Caput denu- 
datum, 

Fazco. Roftrum aduncum , bafi Cera teêtum. 

Strix. Roftrum aduncum , bafi Setis teêtum, 

LaNius. Roftrum reëliufculum. 

Poh Rt En 

* Digitis anticisduobus, pofticis duobus. 

‚ Psrrracus. Lingua carnofa. Mandibula fu- 

perior adunca,. 

. RamrpHasros. Lingua pennacea. Mandibula 

fuperior inanis. 

‚ Cvcurus. Lingua cartilaginea. Mandibula 

__fuperior naribus marginatis. 

53 

54. 

Tenx. Lingua Lumbriciformis, Mamdibula 

fuperior teretiufcula. | | 
Picus. Lingua Lumbriciformis. Mandibula 

Superior Prismatica. | 

*® Digitis anticis tribus , Poftico uno. 

Lingua incifa, 
| R 48, 
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_ Kenmerken I. 
‚ ÁFDEEL. 

a IL.Hoorp- 
STUK, 

NOG ELEN. 

Soepkop PID Sk Gp 

OEF VOGELEN. 

40. De Grrr. Een omgekromde Bek. De Kop 

ontbloot van Vederen. 

ar. De Vark. Een omgekromde Bek, naaft 

aan den Kop met Wafch gedekt. 

ao. De Uir. Een omgekromde Bek, naaft aan 

den Kop bezet met borftelige Hairtjes. 

43. De KraauwieR. Een byna regt uitloopen- 

de Bek, de 

bo ate 

* Met twee voor. en twee agter-Vingeren. 

44. De Parpscaay. Een Vleezige Tong: de 

| bovenkaak haakswyze. 

45. De Touran. Een Vederagtige Tong: de 
bovenkaak ydel, 

52. De KoekKoEK. Een Kraakbeenige Tong: 

de bovenkaak met gerande Neusgaten. 

53. De DRAAYHaLs. Een Wormswyze Tong: 

de bovenkaak Kegelrondagtig. 

54. De SprcHT. Een Wormswyze Tong: de 

bovenkaak driekantig als een Prisma. 

®* Met drie voor- en één agter- Vinger ; een ins 

gefneeden Tong. | | 

LDreL. IV. Stuks F 3 48. 
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mi 49. 
ÄAFDEEL. 

IL Hoorp. 

STUKe 

55 

ATA, 

60. | 

59. 

) 
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Corvus. Mandibula fuperi ior cultrata, bafi 
Wets telta, 

49. Coraclas. Mandibula fuperior cultrata, bafi 
nuda. 

SiTTA. Roftrum porreftum reêtum. 

Meroes. Roflrum arcuatum carinatum. 

TrocHirus. Roftrum ain » Capite longius, 

den Dish anticis tribus , aen: UNO. 
Lingua integra. 

Buceros. Mandibula fuperior fronte offeo- 

gibbofa. 

‚ Croropnaca. Mandibula verse compref]a , 

infraêta, transverfe fulcata, 

. Gracura. Mandibula fupertor comprefJa , le-_ 

wis, bafs nuda. 

Parapisea. Mandibula fuperior ad medium — 

ufgue plumofo-bolofericea. 

Arcepo. Mandibula fuperior angulata. Line 

gua brevijjuma. 

Urvra. Rofirum arcuatum. Ling gu obtufa. 

Cerrrra. Roftrum arcuatum, Lingua acuta. 

/ 

AJN SIE. RK AAE 

* Roftro apice unguiculato. 

61, 

n ilk aks 

Se en ek 
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48. De Ravr. De Bovenkaak van figuur als 

een Mes, naaft aan den Kop met borfte- 

lige Hairtjes. | 
49. De ScrarrLaar. De Bovenkaak van figuur 

„als een Mes, naaft aan den Kop ongedekt. 

ss. De BraauwsrecuT. Een lang uitgeftrekte 

regte Bek. | 

57. De Byen-zerten. Een boogswyz’ gekrom- 

de-en gekielde Bek, | 

6o. De Brormzuicer. Een draadswyze Bek , 

die langer is dan de Kop. 

/*t* Met drie voor- en één agter-Winger: de 

Fong niet ingefneeden, 

46: De Rrinoeceros-vocen. Een Beenige bult 

boven’ op de bovenkaak. 

47. De Trek.rertern. Ken platagtige geknakte 

bovenkaak, die overdwars gegroefd is. 

5, De Kaauw. Een platagtige bovenkaak, 

die glad is en digt aan den Kop ongedekt. 

si. De ParapysvoceL. Een bovenkaak, die 

> tot het midden der langte bezet is met 

fluweelagtig Dons, 

56. De Ysvoaer. Een hoekige bovenkaak: de 

Tong zeer kort. Ht 
58. De Hoppe, Een boogswyz’ gekromde Bek: 

de Tong ftomp. 

59. Het Boomkruiertje. Een boogswyz’ ges 

kromde Bek: de Tong fcherp. 

ni ARTE EN. 

* Met een Bek, die aan de punt als Zend 

geld is. 

1 Desr IV, Sruke F 4 ÓI. 

KT. 
JAFDEEL. 

H.Hoorn. 
STUK. 
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y, 6. Anas. MNares ovales. Dentes lamellofs, 
ÁPDEEL. 

Me 62. Mereus. Nares ovales. Dentes fubulati. 
Ke 

dd 

64. PROCELLARIA. Mares in cylindrum connate, 

65. Dromepea. Mares fubeylindrica, diftantes. 

66, PrrecaNus. Mares lineares. Facies nuda. Pe- 

des Digitis omnibus palmatis. 

** Roftro apice fimplici. 
67. -PHaETHON. Roflrum cultrato-fubulatum, Fau- 

Ce ampliore. Pedes Digitis quatuor anticis. 

63. Arca. Roftrum transverfe fafciatum. Pedes 

| absque poftico. 

68. Corumgus. Roflrum fubulatum Capite longius. 

Pedes pone equilibrium. | 

69. Larus. Roftrum Jubtus ‚pone apicem, gibbum. 

Zo, SrERNA. Roftrum fubulatum. 

7e. Ruayncops, Roftri maxilla fuperior brevior. 

GR ALL 
Roftro magno, Capite longiore. 

12, PHoenNicoprerus. Roftrum infraêtum;, denti- 

__eulatum. Pedes palmati. 

13e 
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6i. De Eenp. Ovaale Neusgaten; de Tanden rr, 

als plaatjes. _ AFDEEL, 

62. De Zaacrek. Ovaale Neusgaten; de Tan: ks Hoorn. 
den Elsvormig. | 

64. De Onweersvocer. Neusgaten tot een 
Cylinder famengegroeid. 

65. De Dromrpes-Voeer. De Neusgaten om- 

trent Cylindrifch, van elkander af ftaande. 

66. De Krorcans. Streepswyze Neusgaten: 

het Aangezigt kaal: de Vingeren der Poo- 

ten altemaal met een Vlies famengehegt. 

“* De Bek aan de punt miet genageld. 

67. De KrrrkringvoeceL. Een Meswyze Else 

vormige Bek, met een wyde gaaping, en 

vier voor-Vingeren. 

63. De Parrprcaaypuiker. Een Bek met dwarfe 

banden: geen agter-Vinger aan de Pooten. 

68. De Duiker. Een Elswyze Bek, langer 

dan de Kop: de Pooten agterlyker dan ’ 
punt van Evenwigt des Lighaams. 

69. De Meeuw. De Bek van onderen, agter 

__zyn punt, gebult. | 
70. De SrerN. Een Elsvormige Bek. 

71. De VERKEERDSNAvEL. Het bovenfte Kaa- 

___kebeen korter dan het onderfte. 

Sie EOOBERS. 

Met een grooten Bek, die langer is dan de 
Kop. 

72, De Framminco. Een geknakte Bek, die 

getand is; de Voeten gewebd, 

Deer. IV, Srux. ks 73 

nd 
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U. 73. Prararea. Roftrum depref]um, apice rotun- 
_APDEEL, dato dilatato. 

ed 74. Mycreria. Roftrum mandibulis adfcendenti- 8 
bus. | 

75. TaNTALus. Roftrum arcuatum , facco gulari, 

76, Arpra. Roftrum reêtum acutiufculum. 

80. RECURVIROSTRA. Roftrum fubulato-attenua- 

tum TeCUrVUM. 

77. ScoLoPax. ' Roftrum retum, teretiuyculum , 

obtufiufculum. 

*x Roftro Capite vix longiore. Pedibustetra. 
daêtylis. 

78. TriNca. Roftrum teretiufculwm obtufum. Pol. 

lex vix infiftens. 

82. Furica. Rof/tri bafis fronte calva. 

83. Rarrus. Aoftrum Jubcarinatum. Corpus com. 

pride: 

84. Psorria. Roftrum fubfornicattum, Nares ovate. 

*x* Roftro Capite vix longiore. Pedibus trie 

daêtylis. 

81, H&MATOPUS, Roftrum comprefhufculum , ge 

ce cuneo. 

79. CHARADRIUS. Roftrum teretiufculum obtufume 

85. 
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„9. De Leraraar. Een neergedrukte Bek; rr, 
_aan de punt in ’t ronde breed uitloopende, Arperr. 
74. De Scurvocer. Een Bek met opklim- IT. Hoorn. 

| mende Kaakebeenen. Be 
__ 75. De Nimmerzar. Een boogswyz' gekrom- 

ne de Bek en een Zak aan de Keel. 

76. De Reicer. Een regte, fcherpagtige Bek, 

"80 De Kruit. Een dun uitloopende Bek; die 
opwaards is omgekromd, 

77. De Snep. Ken regte Bek, die byna Ke- 

gelrond is en wat (lomp aan ’t end. 

** Den Bek naauwlyks langer dan de Kop en 

de Pooten vier-Vingerig. 

78. De STRAND- of Morras-Loorer. Een Ke- 
gelrondagtige (lompe Bek: de Duim naauw- 

lyks op den Grond neer komende. 

82. Het WATERHOEN., Het agterfte. van den 

Bek naar boven kaal. 

83. De Karr. Een eenigermaate gekielde Bek: 

hect Lighaam wat fämengedrukt of plat- 

agtig. 

84. Hee KNARSHOEN. Een eenigermaate ge-, 

wulfde Bek: de Neusgaten langwerpig 

rond. 

“14 Den Bek naauwlyks langer dan de Kop en 
| de Pooten drie-Wingerig. 

81. De Scror-Aaxster. Een Bek die eeniger- 

maate famengedrukt is, aan de punt Wigs- 

WyZe. 

79. De Previer. Een Kegelrondagtige {lompe 

Bek. 
En 

hb Dezr. IV, Stux, 85. 

\ 
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zr, 85. Orrs. Roflrum fubfornicatum, Lingua emar- 
AFDEEL, ginata. | 

I.Hoorp- 
ETUK. 

86. Srrururo. Roftrum conicum. Alg non woli- 

tantes. 

Goa dada ern 

87. Pavo. Vertex pennis revolutis. Roftrun 

nudum, 

88. Merreagris. Facies carunculis verrucofa, 

89. Crax, Bafis roftri Cera obteêta, 

Oo. Prastanus. Gene nude leves, 

gr. Terrao. Supercilia nuda, papillofa. 

PASS: Boko S 

* Granivori crafliroftres. 

02. CorumBa, Roftrum Cera obliterata. Naribus 

tumidis. 

93. Araupa. Roftrum porreêtum. Unguis pollicis 

longifmus. | 

95. Turpus. Roftrum naribus membrana femi- 

tellis. 

96. Loxta. Roftrum conico-gibbum. Lingua 
integra. 

97 
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‚. De Trarcans. Een Bek die eenigermaa- 

te gewulfd is; de Tong aan de randen in- 

gefneeden. 

De Vocerstrurs. Een Kegelvormige Bek: 

de Vlerken niet tot Vliegen gefchikt. 

HOENDEREN. 

De Paauw. Een Küif van omgeflagen 

Pluimen op den top van ’t hoofd: de Bek 

naakt. 

De KarkoEN, Het Gelaat met wrattige 

Vleefchheuveltjes. 

De Paauwies, Het agterfte van den Bek 

met Wafch bekleed. 

De FArsaNT. Wangen die kaal en zonder 

oneffenheden zyn. 

Het Brrepoen. De Wenkbraauwen kaal 

en getepeld. 5 

MUS SCN. 

® Zaad-eetende Dik-bekken. 

92. De Duim. Een Bek die flaauwelyk met 
Wafch gedekt is; de Neusgaten gezwol- 

len. 

93. De Leeurik. Een uitgeftrekte Bek: aan 

den Duim of agter-Vinger een zeer lange 

Nagel. | 

gs. De Lyster. De Neusgaten aan den Bek 
ten halve met een Vlies gedekt. 

96. De Kernsyrer. Een Kegelvormig bulti- 

ge Bek: de Tong niet ingefneeden. 

1,Daer, IV, Stug 97]: 

BE 
ÄFDEEL,; 

H.HoorD. 
STUKs 
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U. 97. Emserrza. Roftrum Mandibula infertore 14. 

AFDEEL. tiore, lateribus furfum coartiata. 4 
II. Hoorp- | | hein 8 
STUK. | | \s | 8 

98. FrineiLLA. Roftrum conicum , relumsaque, 
1 

Den 

*X Infetivori tenuiroftres. 

94. Sturnus. Roftrum mandibula fuperiore pla: 
niuscula , úndique marginata. 

99. MoraciLLA. Roftrum fubulatum. mu la. 
cera. 

roo, Parus. Rofbrim fubulatum. Lingua trunch- 
ta guadrifera, 

tor. Hirunpo. Roftrum depref}um incurvatum. 

Faux ümberbis, 

102, CaPrIMULGUS. Rofirum depref}um, incur- 
vatum. Faux vibriffs ciliatd. 

| ) 

LIJDEND 
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97. „ie Gerreors. Een Bek, welks onderkaak 7 

breeder is dan de bovenfte, aan de zyden AFDeEt. 

opwaards vernaauwd. ero 

98. De Vink. Een Kegelagtige, regte, ge 7 

_Ìyke Bek. 

** Infekten-eetende Dunbekken. 

94. De Spreeuw. Een Bek, welks bovenkaak 

__platagtig is, overal gerand. 

99. De Kwirsraart. Een Elswyze Bek: de 

Tong gefcheurd. 

too. De Mezs. Een Elswyze Bek: de Tong 

geknot: vierborftelig. | 

tor. De Zwaruw. Een neergedrukte, om. 

gekromde Bek: aan het Keelgat baarde- 

loos. 

*ro2. De GeiTtENMerKeR. Een neergedrukte, 

omgekromde Bek: aan het Keelgat met 

Hairtjes , als die der Cogleden, bezet. 

LDeer, IV,Sruaj III. HOOFD. 
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Kind 

DAT: a | pe 

ÁrDEer. SOAP NME ILT RN DL LTA ENOH 

$e UL HOOEFDSTUR Hoorp: 
STUK, | 

Beftchryving van * Geflagt der GrEREN; waar 

onder de Grypvogel , génaamid Cuntur , de Har- 

py of gekroonde Árend,de Koning der Wou: 

wouwen, de Menfchen-Eeter of Aura, de Baard- 

of Goudgier, en in byzonder de Arend-gier ; 

die Egyptiíche Bergvalk gebeten wordt enzeer 

nuttig is in de Oofterfthe Landen. 

Naam. O Ndef de Roofvogelen geeft de Heer Lin- 

NEUS de eerfte plaats aan de genen die 
door hunne grootte tevens en door hunne Toof= 

zugt uitmunten: de GIEREN naamelyk, welkef 

LEatynfche Geflagtnaam sWultur van het traag 

vliegen afgeleid wordt, gelyk de Nederduit- 
íche , die zekerlyk overeenkomt met den Hoog- 

duitfchen Geijer of Geyr, van hun yzelyk ge- 

fchreeuw. De Franfche Naam, Vautour, is, 

zo wel als de Iraliganfche Awvoltoio ‚ en de En” 

gelfche Vulture , van het Latyn af komftig. 

De Hebreeuwen hebben hem Aiab gehe- 

ten, de Grieken Gups en de Arabieren noe- 
men, nog hedendaags , deezen Vogel Racha- 
ne, Rocham of Rokhome. 

Rangfchik. De Heer Krein heeft de Gieren geplaatft 

king. tuffchen de Arenden en Valken, in zyne vier- 

de Familie van Vogelen , waar in alle de Vier- 

vingerigen , met gefpleeten Voeten, die éénen 
agter 
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| ager Vinger hebben, begreepen zyn. De mi. 

Pi. 4, __ Roofvogelen maaken in deze Familie het eerfte bg 

_ Gefge uit, dat verdeeld is in de vier Stammen, Bed. 

“van Arenden, Gieren, Valken en Uilen. srux, 

E De Heer BrissoN’ maakt, in zyne Rang van 

Roofvogelen, twee Afdeelingen , waar van de 

eerfte de zodanigen bevat, die het grondítuk 

of den wortel van den Bek met een kaale 

_ Huid bekleed hebben; de tweede de zodanigen , 

_ “daar hetzelve met voorwaards geftrekte Plui. 

men is bedekt. Tot de eerften behooren de 

Sperwers , Arenden en Gieren: tot de laat{ten 

\ de Schuif-uic en Kat-Uilen. 

E De Kenmerken, waar in de Gieren van de Kenmete 

_ andere Roofvogelen, de Arenden inzonder- kens 

heid, verfchillen, zyn, volgens Rajus. 1. Dat 

«hunne Bek niet , van den wortel af ‚als een 

_ haak is omgekromd. 2. Dat zy tfaager in ’ 

vliegen zyn dan de Arenden, en behalve Vos 
geeltjes , Bokjes of Lammeren, Hertjes of 

Rheetjes ‚ Haazen en Konynen , ook Kren- 

gen eeten, waar van de Arenden zig onthou- 
den. g. Dat hunne Hals byna zonder 

Veeren is. 4. Dat zy by troepen vliegen, ’t 
welk geene andere Roofvogelen doen. ' 5. Dart 

zy een groote wyde Krop hebben , die als 

een Zak nederhangt. 6. Dat by hun, tegen de 

gewoonte van andere Roofvogelen, het Wyf. 
je niet grooter is dan het Mannetje. 7. Dat 
de Wieken ‚aan de binnezyde, geheel overtoo- : 
gen zyn met een zagte Huid, ’ welk hun by. 
1. Desi. IV. Stuk, G ___ zonder 
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IT. zonder eigen is. 8. Dat zy onder de Keel een 
AFDEEL. plek hebben, ter groote van de Handpalm, niet 
H , ‚an zoo zeer met Vederen of Dons bedekt, als met 
stuk. een zoott van Hair, ’t welk naar Koehair 

zweemt. Dat hunne Schenkels tot de Voeten 
toe gepluimd zyn, gelyk Berronius wil; is 

alle Gieren niet eigen, en heeft ook plaats in 
andere Roofvogelen. 

Linneus geeft ’er alleenlyk deeze Kenmer. 

ken van op. De Bek is regt, aan de punt 

omgekromd: de Kop ongepluimd, van vooren 

met een kaale Huid, de Tong in twee-en gefple- 

ten. BrissoN heeft twaalf verfcheidenheden ; 

| LiNnnmus zes zoorten van GIEREN, als volgt. 

Grypbus.__(%) Gier met een Vileezig uitwas boven op 't 

_Grypvogel. Hoofd , over deszelfs gebeele langte ; de groot- 

fte van dit Geflagt. 

Door de oude Schryvers is gewag gemaakt 

van eenen Afrikaanfchen Vogel, genaamd Cun- 

tur of Condor, die van eene zo verbaazende 

grootte was, dat Rajus getuigt, hoe hy den- 

zelven een tyd lang voor een verdigtzel ge- 

houden hadt. AcosrA verhaalt, dat 'er Con- 

dors waren van zulk eene fterkte, .dat zy een 

Schaap, ja zelfs een Kalf ter neder velden. 

De Spaanfche Schryver, LA VEGA, zegt, dat 
twee 

à (x.) Valtur maximus, Caruncula verticali longitudine Cas 
pitis. f. Sy/t. Nat. Vultur Gryps, Gryphus , KLEIN 
evÂv, 45e CUNTUR, Ray, „Ay. ITs 
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twee Cunturs, op een Koebeeft aanvallende , 

hetzelve een gat in de Rug byten, waar door 
zy de Ingewanden opvreeten. Ook onthouden 

zy zig van Menfíchen niet , randende dikwils Kin- 

deren aan, van tien of cwaalf Jaaren, die zy 

om ’t leven brengen en verfcheuren. Hy zegt, 

dat de Vlerken van eenigen deezer Vogelen , 

die door de Spanjaarden gedood waren, uitge. 

fpreid zynde een breedte befloegen van vyf. 

tien of zestien Voeten. Hy voegt 'er by, dat 

het geklapper hunner Vlerken den genen, die 

het van naby hoorde , doof maakte , en een Schry- 

ver is 'er, die meldt, dat de Cuntur een 

Olyphant kon opheffen in de Lugt, en 
laaten hem weder te pletteren vallen , om zig 

met deszelfs Vleefch te voeden. 

Buiten dit laatfte, ’t welk geen het minfte 
geloof verdient, ten zy het van een jong O. 

lyphantje te verftaan mogt zyn, is men 

thans van de beftaanlykheid dezer Vogelen 

verzekerd. Men ziet ’er, zegt LA CONDAMINE ; 
aan de Rivier der Amazoonen, die, zo men 

wil, van de Indiaanen gevangen worden , door 

middel van het beeld van een Kind, gemaakt 

van zeer taaye Leem of Kley , waarin zy , terwyl 
zy ‘er mede tragten weg te vliegen, met de 
klaauwen vaft raaken. Lasar gewaagt van zulk 

een Vogel, wiens Wieken, uitgefpreid zynde;, 

met de enden agttien Voeten van elkander kwa. 

men. FREZIER zegt, dat hy in den Jaare 1711 

een Condor gedood hadt , naby wantiano, 

5. Deer, IV, Stuxe G 2 de 

Tk 
AFDEELe 

HI. 
Hoorp. 
BEUK 
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U. de Hoofdftad van Chili, hebbende negen voe- 

ken ten vlugts, en op ’t Hoofd een bruine Kam, 
Hoorp- die niet wasingefneeden. Deze Vogelen , voegt 

stuk, hy ’er by, zyn doorgaans groot en fterk ge- 

noeg ‚ om een Lam te kunnen weg voeren. 

Als zy zulk een roof in den zin hebben , begee- 

ven zy zig, veelen te gelyk, rondom een Kud- 

de, en loopen met de Wieken uitgefpreid, ’t 

welk de Lammeren digt by elkander doet 

kruipen, zo dat zy den dans niet ontfpringen 

kunnen, en de Vogels neemen ‘er van dat hun 

_ behaagt. Pater Fruiurée is omtrent het dooden 

van zulk een Vogel zeer omftandig, als 
- volgt (HP) 

EenCun- Inden jaare 171ro,wanneer hy zig bevondtinde 

turgefchoo. Valey van Yo in het Ryk van Peru, den 27 

di nn Juny, ’s namiddags , ten platten Lande eenig 

tydverdryf zoekende, wierdt hy een Roofvo- 

gel gewaar, van verbaazende grootte, gelyk 

hy te vooren, by ‘t opgaan van het Geberg- 

te, gezien hadt. Hy naderde denzelven , die 

op een Rotsfteen zat, en trof hem, doch zoda= 

nig niet, of de Vogel was nog in ftaat om 

naar een andere Rots te vliegen, aan den 

Zee-Oever ; maar aldaar werdt hy dooreen Koe 

gel zodanig getroffen, dat hy om verre tui- 

melde. Niet zonder veel moeite en gevaar 

fleepte de Pater hem ‚ met hulp van een Matroos , 
naar om laag en tot in zyne Tent, alwaarhy 

| ‘er 

(GH) Fours. des Obftrv. Phyfig. Pag, 640, Ed, de 1714» 
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‘er de volgende byzonderheden van optekende. 
De Wieken, ten naauwkeurigfte gemeten, 

hadden , van het eene end. tot het andere, 

eene uitgeftrektheid van elf Woeten wier Dui- 

men, en de groote Slagpennen, die glimmend 

zwart waren, hadden de langte van twee Voe- 

ten en twee Duimen. De dikte van den Bek 

was met de grootte van ’t Lighaam evenredig : de 

langte drie Duimen en zeven Liniën; het bo- 

venfte deel was fcherp, haakig, krom en wit 

aan het end, voor ’t overige zwart. Een kor- 

te wolligheid, donkergraauw van kleur, be. 

dekte den geheelen Kop. De Oogen waren 

zwart, en met een bruinrooden Kring. Voorts 

was zyn geheele Pluimagte helder bruin 5 zelfs 

het onderfte van den Buik, en de Vederen die 

‘de „Dyën totaan de Kniejen bedekten. De 
langte der Dyën was ruim tien, die van de 

Schenkelen iets meer dan vyf Duimen. De 

Voet was famengefteld uit drie Klaauwen van 

vooren en eene van agteren, zynde deze laatfte 

anderhalf Duim lang , en beftaande uit een en- 

kel Gewricht, uitloopende in een zwarten Na- 

gel, De middelfte der Voorklaauwen of Vin. 

geren hadt de langte van vyf Duimen, en 

twee derde Duims , beftaande uit drie Ge. 

wrichten, en met een Nagel van ruim ancder- 

half Duim lang , die insgelyks zwart was, 

gewapend. De andere twee Voorvingeren wa. 

ren drie Duimen lang: de binnenfte hadt twee, 

de buiteníte vier Gewrichten of Geledingen, 
E‚Dzer, IV. Stuz, G 3 | De 

IL 
ÄFDEEL. 

IT. 
HoorD. 

STUK. 
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De Schenkels en Vingeren waren bedekt met 

fwarte Schubben. 

Deeze Dieren (zegt FruiLtée) houden door- 

gaans huis op de Bergen , alwaar zy genoeg- 

zaam Voedzel vinden, komende niet aan den 

Oever dan in het Regen-Saizoen, ’t welk de 

Winter is in die Geweften: want dan zyn 

deze Bergen ten eenemaal met Sneeuw be- 

dekt, en overzulks doet de Koude hun van 

daar verhuizen. Men zoude zulks onder de 

verzengde Lugtftreek naauwlyks verwagt heb- 

ben. Zy vinden, ondertuflchen, aan den Oe- 

ver der Zee maar weinig Voedzel , uitgeno- 

men, wanneer door een Stormwind eenige 
groote Viflchen daar op gefmeeten worden. Dit 

doet hun daar niet lang verblyven: zy komen 

‘er gemeenlyk tegen den avond en keeten ’s 

morgens weder te rug. 

Fet is derhalve zeer waarfchynlyk, dat zulk 

een Vogel in Zuid-Amerika gevonden worde; 
hoewel de Heer LinNzus daar aan íchynt re 

twyfelen, wanneer hy zegt ; dat bet een “zeld. 

zaame Vogel is op Aarde, hem onbekend, die, 

zo verbaald wordt , in Chili buisveflen zoude. 
Immers de Heer Rar was hier van, ten zynen 

tyde , ook reeds verzekerd geworden door de 

Slagpennen, welken zeker Kapitein, die door 

de Straat van Magellaan in de groote Zuid- 

Zee gevaren hadt, mede ’t huis bragt , en 

welken, zo de Heer SLoANE hem verzekerde , 

ieder lang waren twee Voeten en vier Duimen; 

| | Zyns 
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_zynde de Schaft, of het pypagtige deel, vyf en 

_drie vierde Duim lang, byna anderhalf Duim in 

denomtrek, aan de eene zyde een weinig hol, 

aan de andere verheven rond, van kleur geheel 

bruin of donker , byna een Loot zwaar. De Vo- 

gel zelf werd door de Matroozen , wegens zyn 

kaalen Kop, voor een Kalkoen gehouden en 

het Vleefch dienvolgens gegeten zonder eenig 

nadeel. Men wierdt hem, op een Klip zitten- 

de, aan den Oever van Chili, omtrent de 93 

Graaden breedte, gewaar, en, na dat hy met 
een Kogel dood gefchooten was, ftondt men 

verbaafd over zyne grootte; dewyl de Wie- 

ken, uitgefpreid, dertien Voeten vlugts hadden 

(F). De Spanjaarden , die dat Land bewoon- 

den, gevraagd zynde , welk een Vogel dit mog- 

te zvn} zeiden, dat hy Cuntur genoemd werd, 
en dat zy ’er zeer bevreefd voor waren , ten op- 

zigte van hunne Kinderen, dat dezelven ‘er 

niet door weggevoerd en verfcheurd , of hun 

eenig ander nadeel door; die Roofdieren toe- 

gebragt werde, 
De Heer BrissoN geeft dan aan den Vogel, 

welken de Spanjaarden Condor , de Peruviaanen 

Cuntur 

(}) Dit komt taamelyk overeen met de Maat, wele 
ke Pater FeurLLer aangaande de uitgeftrektheid der Viere 
ken van den Cunturof Condor opgeeft; en nog nader de 
langte der Slagpennen; wanneer men agt geeft op het 
verfchil der Paryfche en Engelfche Voeten, die waarfchyn- 
lyk by den een en den ander tot de Aftmeetingen gebruikt 
zyn: want 2 Voet, 2 Duim Paryflehe, is juiit, ongevaar , 
2 Voet 4 Duim Engelfche Maar, 
1.Dxes, IV. Gruxe G 4 

H. 
'AFDEELe 
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Cuntur noemen, den Soortnaam van Gier, die 

bruin is wan Kleur , boven op ’t lyf donkerer 

van onderen bleeker, of wit den awitten en zwar- 

ten gemengd: de Keel en Hals van onderen kaal 

en roods de Slagpennen zwart, de Pooten onge- 

gevederd. Men ziet ook , waar van hy den 

Nederduitfchen Naam van Grypvogel of Griffioen 

bekomen hebbe, die egter waarfchynlyk van 

't Latyníche Woord Grypbus, en dit van ’t 

Griekfche Gryps zynen oorfprong heeft. 
Doch wat behoeft men een dergelyk flag van 

Vogelen te zoeken in de andere Wereldsdee. 

len; daar het bekend is, dat in Europa Gie. 

ren van dergelyke grootte of fterkte zyn. Im- 

mers geloofwaardige Schryvers verhaalen; dat 

in de Alpifche Bergen van Switzerland Roof. 

vogelen gevonden worden, die dikwils Geiten 
enLammeren, ja fomtyds jongeKinderen weghaa- 

len tot bunne prooy. Weinige Jaaren geleeden 

werdt by het Thuner-Meir, in ’t Berníche 

Gebied, een Gier gedood, die een Kind op- 

neemen wilde van drie Jaaren , en welks Vleu- 

gels, zo men bevondt, eene gitgeftrektheid 

hadden van veertien Voeten. Dit zou der- 
halven de breedte der Vlerken van den Ameri. 

kaanfchen Condor overtreffen. En, wat zal 

men zeggen van den zeldzaam grooten Vogel, 

die, in ’t laatfte des jaars 1749, door de Boe. 

ren gefchooten werdt in Dauphiné , in wiens In. 

gewanden men vyf-en-dertig Ponden Vifch 

vondt, zynde den 22 December aan den Koning 

van 
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van Vrankryk vertoond. Deszelfs langte, [maar rr 
(zoo ik denk) die der Vlerken,] werdt gezegd AFDEEL. 
geweeft te zyn zeftien Voeten en vier Duimen. hd 

Men getuigde, dat hy wit van Vederen was, srux, 

behalve rondom den Bek, die met rood en ver- 

fcheide blaauw en geel gemengde Pluimen was 

verfierd (f). 

(2) Gier met het Asterhoofd eenigermaate an 
Ì 

aï did 9 

gekuifd. Harpy. 

Deeze Roofvogel, die in Mexiko huisveft, is 

door HERNANDEZ op de volgende manier be- 

fchreeven. Hy heeft de grootte van een Ram ;, 

de Bek is aan den Wortel geel en verder 

zwart: de Buik uit zwart en wit gemengeld; 

de Pooten zyn bleek; de Hals, Rug en Staart, 

zwart of bruin. In ftoutheid aapt hy de Roof: 

vogelen na, en, getemd zynde , wordt hy door 

een kleine oorzaak wederom: zodanig getergd, 

dat hy de Menfchen aanvliegt. Het zoude eg- 

ter niet moeielyk zyn, hem tot de Vogeljagt 

op te brengen. 

Men kan hier mede vergelyken, zegt LiN- Gekroonde 

NRUS , den Mexikaanfchen Gekroonden Arend Mine 

die ve Madrit in het Koninglyke Vogelhok le- 

vendig gezien is door Z. HALLMAN. Deeze 

hadt 

(t) Ewropifche Mercurins , van *t Jaar 1749 IL Deer, 
Bladz 3ro. 

(2) Vultur Occipire fubcriftato t. Sy/t. Nat. X, Yzquau- 
thli. HerNanv. Mexic. p, 34. Aquile criftarm genus. 
Raj. „Av. 1ó1. | 

5, Deur, IV. Stu. G 5 
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hadt den Bek van een Gier,en onder aan den Strot 
witte Vederen , die hy , vergramd zynde , neder- 

liet tot aan de Klaauwen der Pooten. De Wie. 

ken en Staart waren van onderen met wit en 

zwart geftippeld, van kleur als een Tygerhuid. 

Hy zat met het lyf regt op, en zette de Vede. 

ren van zyn agterhoofd veeltyds over end, in 

de gedaante van een Kroon. Men verhaalde 

hem, dat deeze Vogel, vergramd zynde, met 

éénen flag de Herfenpan van een Menfch kon 

klooven. | 

De Yzguautbli van HERNANDEZ wordt, door. 

den Heer BrissoN, by de Arenden geplaatít, 

onder den naam van Brafiliaanfebe Kuif- Arend, 

dien de Engelfchen, zo hy zegt, Arend van O- 

ronoko heeten, en de Brafiliaanen Urutaurana , 

volgens MARccRAAF. . Hy zoude in grootte 

den Arend evenaaren, hebbende twee zwarte 

Pluimen op ’t hoofd, omtrent twee Duimen 

lang, benevens twee kleinen aan ieder zyde, 

die met elkander zyne Kroon of Kuif uitmaaken. 

De Vlerken ftrekken zig-niet veel verder 

uit dan de Staart. De Oogen zyn zwartjen 

ftaan ín kringen van Vuurkleur. De Bek is 

zwart, de Pooten geel , de Nagelen bruin. 

ĲL 
Paps. 
Koning der 

Wouwbu- 
wen. 
PJ). XXIX. 
Fig. Ee 

\ 
(3) Gier met Vleefchbeuweltjes aan de Neusga- 

ten„den top van ’tHoofd en den Hals ongevederd. 

Dee. 

(3) Vultur Naribus Carunculatis , Vertice, Colloque 
denudatis £yft, Nat. X, Vultur elegans. Eow. Av. Tab. 
2e Vultur, Augin, Tab, 4 
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__— Deeze Vogel voert, by uitftekendheid, den 77, 

naam van Koning der Wouwouwen,en het Wyf- AFDEEL. 

je wordt , van fommigen , Regina Aurarum gehe- ai 
ten, gelyk de volgende Gier den naam van sryx. 

Aura voert. De Mexikaanen noemen hem 

_Cozquaubtli of Cozcacoaubtli: het is by Krein de 

Monnik-Gier en by ArriN de Indiaanfche, Ep- 

‚ WARDs heeft ’er eene Afbeelding van gegeven, 

welke zeer naauwkeurig is „doch ik heb die van 

den Heer Brisson doen volgen; zynde deeze 

Vogel, gelyk alle anderen van den Rang der 

Roofvogelen, hier gebragt op een vierde van 

de natuurlyke hoogte, langte en breedte. 
De befchryving van den laatftgemelden Heer 

is, zo wel als de Figuur, opgemaakt naar een 

Vogel, die van Caijenne werdt overgebragt in 

’s Konings Kabinet. Hy heeft nagenoeg de 

grootte van een Kalkoenfe Hen. De langte is, 

van het end des Beks tot aan het uiterfte van 

de Staart, twee Voeten en drie Duimen, en 

tot aan het end der Nagelen, twee Voeten; 

twee en een halve.Duim. De Bek is één en 

en drie vierde Duim lang: de Staart zeven 

Duimen negen Liniën: de Poot drie en een 

halve Duim. De twee zydelingfche Voor- 

vingeren zyn veel korter dan de middelfte , 

die lang is drie Duimen en vier Liniën, en de 

Agtervinger is ook kort, De Vlerken, tegen 

’t Lyf aangevoegd zynde, raaken het uiterfte 

van de Staart. De Kop en ’t bovenfte van 

den Haks zyn bekleed met een kaale Huid, 

Ie Desto IV, Stuxe die 

a 
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die verfcheiderley kleuren heeft. Het grondítuk 
van den Bek is bekleed met eene Huid van 

Oranjekleur , waar in de Neusgaten geplaatft 

zyn, tuffchen welken deeze Huid zich verheft, 

in de gedaante van een getande en beweegly- 

ke Kam: zynde het voorfte deel des Opper. 

hoofds van een donkere het agterfte van eene 

roodachtige Vleefchkleur. Van het Agterhoofd 

nederwaards loopt een ftreep van zwarte Wollig- 
heid, die ook de zyden van den Kop be- 

kleedt, doch tuflchen den Bek en Oogen is, 

wederzyds, een bruin paarfche vlak, Van het 

agterfte van den Hals naar de Keel toe, ftrekt 

zig, aan beide zyden, een rimpelige Huid uit, 

bruinagtig van kleur, met een weinig blaauw 

en rood in het agterfte deel, en met kleine 

ftreepjes van zwarte Wolligheid. De Oogen, 

omringd met een hoogroode Huid , hebben 

witagtige Kringen. Het boveníte van den Hals 

is, aan de zyden, rood gekleurd, en deeze 

roodheid verandert , nederwaards voortgaan- 

de, by trappen in geel. Onder het kaale deel 
van den Hals is een zoort van Kraag, be- 

ftaande uit taamelyk lange, donker Afchgraau- 
we Vederen. Het overige van den Hals , de 

Rug en de Dek-vederen der Wieken , zyn wit, 

met eenige flaauwe ros-agtigheid. De Stuiten de 

bovenfte Staartvederen waren zwart in deze Vo- 
gel, doch wit in die, welken Epwarps af beeldt 

en befchryft. De Borft, Buik ‚ Zyden , Schenkels 

en de onderfte Vederen , zo van de Staart 

als 
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als van de Vlerken, zyn wit. De groote Slag- 
pennen zyn uit den zwarten donker groen, de AFDEEL, 

kleinen van de zelfde kleur, met graauwagtige _ HL 

randen : de Beftuurpennen van den Staart zwart; kran 

de Bek, Pooten en Nagelen , rood. De Koning 

der Wouwouwen , dien EpwArps befchryft, 

hadt vuilwitte Pooten en zwarte Nagelen. 

Men verhaalt , dat deze Vogel leeft van 
Slangen, Haagdiffen en Rotten, doch voornaa- 

melyk van Krengen en Menfchendrek. Zyn 

kragt om den Wind tegenftand te bieden, en 

‚_ onbewoogen te blyven zitten op de zelfde plaats, 

alsook om tegen den Wind op te vliegen , is on- 

gelooflyk. Hy kan zyn Kop en Hals verber= 

gen binnen de fcheede der gevederde Huid 

van zynen onderhals. De Woonplaats is in 

de Weft.Indiën. LiNNaus vermoedt, of de 

gene, dien ALBIN op zyn eerfte Plaat ver- 

beeldt, ook het Wyf je van deezen en dus de 

Koningin der Wouwouwen zy. 

(4) Gier uit den bruinen grys, met zwarte zv, 

Slagpennen en een witten bek, Aura, 
Menfchene 

Onder verfcheiderley Naamen wordt dezeRoof. eeter. 

vogel van de Schryvers voorgefteld. CarrsBy 

An noemt 

(4) Vultur fuscogrifeus, Remigi bus nigris , Rostro 
albo. Syff,. Nat. X. Tzopilotle five Aura. HerN. Meric, 
33E. Urubu Brafilienfibus. Marcer, Bras. 207. Wirr. 
Ornith, 68, Raj. „Av. rc, 180. Buteo Specie Gaïlo-pa- 
vonis. CaTEsB. Carol. I, p. 6. Tab. Vi, Vultur Gallinz 
Africanz facie. SLaAN. Samaic. II p. 294. Tab. 254. 

Valtur pullus, Capite implumi, Cute craffâà rugofà ultra 
aperturas Nafales laxata, BROWN. Jamstice P. 47% 

IE. Deer, IV. Stura 
v 
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noemt hem een Buizert van gedaante als een Kal. 

koen, en de Heer LinNzus, zelf, hadt hemte 

vooren onder de Kalkoenen geplaatft (f). An- 

deren hadden hem een Rave geheten, doch de 

meeften noemen hem een Gier. Urubu is zyn 

Naam by de Brafiliaanen, Suyuntu by de Peru- 

viaanen en Tzopilotle by de Ingezetenen van 

Mexico, by die van Guajana Kiankia, Ouroua ; 

waar van miffchien Aura af komftig is. Voorts 

heeft hy van de Europeaanen eenige Naamen 

gekreegen , uit hoofde van zyne eigenfchap- 

pen: de Engelfchen, op Jamaika ‚ noemen hem 

de Kreng- Rave, de Franfchen van Guajana den 

Schreuwleelyk; de Nederlanders, aan de Kaap ; 

den Strontwvogel of Strontjaager; doch gemeen- 

Iyk heet hy, by de onzen, de Menfchen-eeter. 

Hy heeft, volgens fommigen , de grootte van 

een Rave, volgens anderen die van een Arend. De 

Heer BrissoN zegt, dat hy in grootte en dik- 

te nagenoeg den Kuikendief , die hier in Fig. 

1. op Praar XXXL. afgebeeld is, evenaart. 

De Bek, zegt hy, heeft, van de kromte tot 

aan den wortel, de langte van twee en een 

half Duim. De Wieken, toegeflagen zynde „ 

ftrekken zich een weinig over ’t end van de 

Staart heen, De Huid, die den Kop en Hals 
bedekt, is een weinig gerimpeld, uit den gee. 

len , blaauwen , witagtigen en bruinroffen gemen- 

geld, bezet met eenige zwarte Hairen, dun 

86 

(1) Meleagris duplici ingluvie. Barr.76.Sy(t. Nat. VEP. 27e 
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gezaaid. Alhet overige van ’t Lyf is bedekt met 

zwarte Vederen, die een weerfchyn hebben van 

paarfch en groen, zowelals die der Wieken en 
Staart. De Oogappel is rond en zwart ; de Kring 

roodagtig en de Oogleden Saffraangeel. De kaale 

Huid , of ’t Vlies , dat het grondftuk van den Bek 

bedekt, is uit dengeelen blaauwagtig. In die Huid 

vindt men, omtrent het midden der langte van 

den Bek, één Neusgat, dat wyd is, en over- 

dwars geplaatft, De Bek is wit; de Pooten zyn 

Vleefchkleurig , de Nagelen zwart. 

Van deezen Vogel, die in veele deelen van 

Zuid-Amerika en op de Weft-Indifche Eilanden 

huisveft , wordt verhaald, dat hy meeft van 

Krengen of Lyken van Menfchen leeft, doch 

ook van Slangen en ander Ongedierte. Hy 

overnagt op Boomen en Rotíen , komende ’s 

morgens naar de Steden vliegen, om daar zyn 

Aas te zoeken in alle Vuiligheid; weshalve hy 

ook zeer ftinkt. Vervolgd wordende braakt 

hy het ingeflokte weder uit. Acosta verhaalt, 

dat de jongen wit zyn, en niet dan door den 

groey hunne zwartheid krygen. Men zegt, dat 

het Vleefch van deze Gieren, gegeten zynde , 
goed voor de Kinderpokjes,en het Hart,in de Zon 

gedroogd , zeer aangenaam zy van Reuk. 

H. 
AFDEEln 

mi. 
HoorD- 
STUK. 

(5) Gier , die witagtig is met een bruine Rug „de perbarus: 

wirot Baardeier, 
(s) Vultur albidus , Dorfofusco, Jugulo barbato , Rostro Pl. XXIX, 

incarnato,Capite linea nigra cinGto. Syft. Nat. X, VulrurAu- Fig. 2 
reus. GESN. „Av. 783, Tab, 781, Vultur barbatus. Eow, 
eÂv. 106. Tab. 106, 

Il, Dart, ÍV,Szux, 
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Strot gebaard, de Bek Vleefchkleurig rood, 

de Kop omgeven met een zwarte flreep. 

De Heer Epwarps befchryft deezen Vogel, 

dien hy de Baardgier of gebaarde Gier noemt, 
zeer naauwkeurig. Dezelve heeft de grootte, 

zegt hy , van een Arend ;de Wieken , uitgefpreid 

zynde, beflaan een breedte van zeven en een 

halve Voet: van den punt des Beks tot aan 

het uiterfte. van de Staart, ís de langte drie 

Voeten vier Duimen ; tot aan. het end der 

Klaauwen, maar twee Voeten agt Duimen. De 

voorfte Slagpennen zyn meer dan drie-en-twiri- 

tig Duimen lang. De Bek is van een purpe-= 

re Vleefchkleur ‚ donkerer naar de punt dan naar 
den wortel,en , van zyne punt tot aan den hoek 

der gaaping, vier Duimen lang. Aan de On- 

derkaak heeft deeze Vogel een bosje zwarte Ve- 

deren, van aanmerkelyke groote, en daarom 

heeft hy hem Baardgier geheten. De Mond is 

binnenzyds blaauw : de Oogen zyn juift boven 

deszelfs hoeken geplaatft: de Kring van het 

Oog is helder geel, en daar om heen loopt 

een andere Cirkel , zynde een keurlyk hoog 

rood velletje, dat ftyf is vaft gehegt aan den 

bol van 't Oog. De zyden en het voorfte van 

den Kop zyn zwart, welke zwartheid de Oo- 

gen omvangt, en ze fraay doet affteken. De 

Neusgaten zyn met ftyve zwarte Vederen be- 
dekt. Van agter ieder Oog ftrekt zich een 

zwarte ftreep uit, boven op den Kop famen. 

loopen. 
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leopende , en nederwaards loopt een dergelyke 

ftreep, van den hoek des Monds af, in de gedaante 

van Knevels. Het overige van den Kop, en 

de geheele Hals, zyn bedekt met witte Vede- 

ren, aan de randen ros of geelagtig, kort op 

den Kop, maar lang, los en puntig aan den 

Hals, gelyk aan die van een Haan. Met der- 

gelyke witagtige Vedeten is de Borft, Buik en 

Dyën bekleed, waar op een glans van rosagtig 

of ligtbruin zig fierlyk vertoont en den Vo. 

gel eenigermaate Goudgeel maakt. De boven 

fte deelen, egter, zo wel de Rug, als de Wien 

kenen Staart, zyn van een donkere kleur, tuss 

fchen bruin en zwart, doch de randen der Ve. 
deren een weinig ligter of geelagtig bruin, On. 

der de Vederen is, over *t geheele Lyf, een 

dik, zagt, wit Dons, waar mede ook de Schene 

kels zyn bekleed; doch, als de Vogel zit, 

trekken de Vederen der Dyën daar over heen. 

De Voeten zyn van Loodkleur , de Nagelen 

donker, de middelfte en buitenfte Toonen of Vin- 

geren aan elkander gevoegd door een fterkeHuid. 

Deeze Baardgier was , zo Epwarps, verhaalt , 

van Santa Cruz ín Barbarie levendig overge- 

bragt, door een Kapitein; doch kwam te fter- 

ven , en werdt daarop van hem , den 18. Febr, des 

jaars 1747, aan de Koninglyke Societeit vers 

toond. Hy hadt geen befchryving , noch 

Ï, 
AFDEEts 

Is 
Hoorps 
STUK 

De Ala 
pifche of 
Goud- gier. 

regte Afbeelding kunnen vinden van deezen 

Vogel, die egter veel oveenkomft fchynt te 

1, Darre IVe Srux, H j heb. 
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hebben met den Goudgier of Gulden Gier van 

GesseRvS , door JOHNSTON Tab. VI. afgebeeld, 

die in de Alpifche Bergen zich onthoudt en 

den Adelaar in grootte overtreft, zynde, van 

het end des Beks tot aan hect uiterfte van de 

Staart, vier Voeten agt Duimen lang, en tot 

de punt der Nagelen drie Voeten zeven Dui- 

men. Ook heeft de Bek eene langte van om- 

trent zeven Duimen; de Staart is over de twee 

en de grootften der Slagpennen zyn byna drie 

Voeten lang. De Kop, Keel, en ’ bovenfte 

van den Hals , zyn met een witagtig toffe 

Woliigheid bekleed: de Vederen, aan het on- 

deríte van den Hals en boven op de Rug, zyn 

zwarts met witte Schaften. Het onderfte van 

de Rug, de Stuit,en ’t bovenfte van de Staart; 

zyn zwartagtig. t Geheele Lighaam van onde- 

ren, naamelyk de Hals, Borft, Buik, Zyden, 

Schenkels en de Veders, onder aan de Staart 

en binnen de Vleugelen, zyn ros gekleurd, 
bleeker naar den Kop en helderer naar de 

Staart. De Beenen zyn met een‘helder ros of 

bruin getekend , en men vindt aangemerkt, dat 

deeze Vogel Goudgier genoemd wordt, we- 
gepsde geele kleur van zvneonderfte Vederen ; 

terwyl hy „ wegens de bruin roffe kleur der boven- 

ften,den naam krygt vanKastanie-bruine Gier;im= 

mers indien de Vultur Beticus van RAY de zelfde 

foort zy, gelyk de Heer BrissoN wil. Gold- 
geyer is zyn gewoone naam in Switzerland. - 

| (6) Gier 
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{®) Gier met de Slagpermmen zwart, aan den 

__ buitenrand (behalve de buitenften) grys. 

De Heer Linneus begrypt , onder deze Soorts 

alle de overige Gieren, die by de Autheuren 
door hunne Kleuren onderfcheiden worden; 

gelyk den witten, zwarten en bruinen van Rajus , 

als ook den Percnopterus of Grypaëtos , dat is Arend. 
. ze . al 

„Gier, van ALprovanpus. Verfcheide foorten , 

welken de Heer Brisson befchryft; te wee- 

ten de gemeene of groote Gier, dien men ge- 

woonlyk WVogelgier noemt, de bruine , witte en 

zwarte , bekooren ’er zekerlyk toe, inzonder- 
heid de Egyptifche; en waarfchynlyk ook de 

Alpifche, die, onder den naam van 

Percnopterus , door JornsToN; volgens de Fi. 

guuren van ALDROVANDUS, zeer flegt is afge: 
beeld. Linneus hade hem te vooren, met de 

andere Gieren, in ’t Geflag gt der. Valken: gez 

plaatft. (f). De Heer HassEeLQuIsT , door wien 

deze Roofvogel , in Egypte, zeer ndauwkeurig 
| is 

(6) Vultar Remigibus Beds) margine exteriore (przerer 
eXtimas) canis, Syt. Nat. X, Percnopterus fve Gipaeios 
ALprov. Ornith. Tom. IL aid io. Raj. Av. 8. Falco 
Amontanus Zgyptiacus. Hassrrqg. AG. Stoekh. Ist. Pp. 
196. Vultur percnopterus, Capite nudo , Gula plumolä; 
‘Hasserg. Itin. p. Zog. Vultur-niger. Ray. Av, 9. Vul 
‚tur Boeticus. Ray. „Av. ro, Vulter albus. Ray. „av. 
io. Vultur Aqúilina. Arprov, Ornith. ALBiN, „Av. 
D 3, Tab. 3. Vultur fulvus, Bottico Bellonii congene?; 
Raj, ÁÂv IO, 

_(f) Falco Capite nudo. Syft. Nat. VL p, 27: 
1: Daate IV, Stuk. … H p3 

LR 
ÄFDEEls 
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PercnopteS 

vas. 

Arendgiets 
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is waargenomen,geeft, onder den naam van Egyp- 
tifche Bergvalk,daar van een omftandige befchry- 
ving (£). 

De grootte (zegt hy) is omtrent gelyk een 

Arend, of wat grooter dan een Sperwer of 

Kuikendief , hebbende , van den top des Hoofds 

tot aan ’t end van de Staart, de langte van 

twee Voeten, [zo dat hy kleiner {chynt te zyn 

dan de Baardgier , hier voor afgebeeld.]. De 
Kop is eenigermaate driepuntig en plat van bo. 

ven, met een ftreep of band vanzeer kleine 

Vedertjes, die meer naar Hair gelyken dan 

paar Pluimen. Het grondítuk van den Bek is 

met eenige flyve Hairen bezet. De Oogappelen 

zyn zeer groot en zwart, met eenen witten 
Kring, die gemeenlyk bedekt is door de Oog- 
leden, welke beweeglyk zyn. Men vindt de 

Oorgaten , aan de zyden van den Kop , zeer zigt- 

baar en groot. De Bek is als der Gieren, 

tot over de helft bedekt met geel Wafch. 
De Tong is langagtig, effen, met opwaards 

geboogen randen , en daar tuflchen , langs 

heen , een diepe groeve ; aan de punt wat 

ftomp ; van boven is de Hals met overend ftaan- 

de Vederen bedekt, van onderen meeft kaal, 

doch om laag gevederd. Hy heeft de Rug en 

Buik plat, als ook de Zyden, doch dé Schou- 

ders zyn rondagtig en fteeken een weinig uit. 
De Wieken bedekken niets van de Rug, voe. 

gene 
ED ®Verltan. Schtueù Sthandelungen van ’t 

Jaar 1751. XII Stuk Bladz. 203. 
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gende zich plat tegen de Zyden aan. ’t Geral 
der Siagpennen is agt-en-twintig; dat der Be- 

ftuurpennen van de Staart veertien. De Dyën 

zyn geheel bedekt met Vederen , de Schenkels 

kaal en wrattig. Van de Vingeren of Too- 

nen is de buitenfte, door middel van een Vlies, 

vaftgehegt aan den middelften en langften, e= 

ven als in de Baardgier is opgemerkt. Zy 

hebben zeer fterke, dikke, kromme Nagelen 

of Klaauwen. 

De kleur verfchilt in ’'t Wyfje en Mannet- 
je. Het Wyfje is geheel wit en heeft zwar. 

te Slagpennen, welker buiteníte rand bont is, 

de beide uiterften uitgezonderd, die t'eenemaal 
zwart zyn. Het Mannetje is over ’t gantíche 
Lyf graauw; de Hals en Schouders zyn zwart- 

agtig, maar met eenige witte vlakken aan den 

rand der Schouderen. De Slagpennen zyn; e- 

ven als in't Wyfje, zwart, met graauwe ran- 

den, behalve de vier uiterften, die geheelen. 

aktewart zyn... De Kop is bleeker geel in’ 

Weyfje dan in 't Mannetje, doch het Wafch 

in beiden Citroengeel; de Bek en Nagelen 

zwart, de Pooten graauw. 

Van de kleur van ’t Wyfje is de Arabi. 
fche Naam Rokbome ontleend „ zegt HAssELs 

QUIST ‚ die byna zo veel zeggen wil, als wit 

gelyk Marmer. De Turken in Syrie noemen 

den Vogel Safran Bacha, waarfchynlyk we. 

gens zynen geelen Kop. Mairrer verbeeldt 

I.Darr. IV, Stuk. H 3 zig 

IH. 
ÄFDEEL. 

UL 
Hoorpr 
STUK. 

De Kleur, 
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rr zig, dat dit de Jbis der Ouden Zy ‚ die za 

ArbeEL. beroemd was, wegens het zuiveren van Egyp- 

Ii te van Slangen; doch de Heer HasserQuist 
Hoorp. Gen Ë N 
‘grog, oordeelt, dat die giffing geen de minfte waar- 

| fchynlykheid hebbe, en hy twyfelt niet, of 
de Jbis behoort tot het Geflagt der Sneppen 

van Linaos : want zodanige Vogelen zyn 
het, die, na den afloop van het overftroomend 

Nylwater , met Ganzen en andere Zwemvogeler, 

het Land van Kikvorfchen en ander Ongedierte 

zuiveren. Zie hier de Eigenfchappen , die door 

hem in onze Arendgier zyn opgemerkt. 

Eigen. Deeze Vogel is zeer affchuwlyk en zyn ge- 

(happen. Íchreeuw of gieren veríchrikkelyk, Hy vliegt 
niet hoog en laat zig niet door eenig gerugt 

wegjaagen van zyne prooy , zelfs niet door 

fchieten5 ten zy men een van de troep mogt 
treffen: dan vliegen zy alleen een‚weinig weg, 

doch komen ylings te rug, en verzamelen 

zig rondom den gefneuvelden, even als de 

Kraaijen. Zy leeven in gemeenzaamheid met 

de Honden, die te Kairo zeer menigvuldig zyn, » 

eu buiten de Stad in ’t wilde loopen , geen 

andere Spyze hebbende dan de weggeworpene 

Ingewanden en Afval van geflagte Dieren, be- 

nevens allerley Drek en Krengen , dig der- 

waards gevoerd worden en ‘er ontzaglyk groote 

vuilnishoopen maaken , waar in zelfs deze Dieren 

nefteleú , zo wel de Honden als de Gieren, 

Op ’t groote Plein, ‘t welk voor het Slot van 

Kairo is gelegen en tot een Geregtsplaats 

‘ di ent, 

118 BESCHRYVINEG 
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dient ‚„ komen zy beiden, ’s morgens en 's 

avonds, te‘famen. Hier wordt hun, volgens 

den Stelregel der Mahomethaanen , welker 

barmhartigheid zig ook tot de Dieren uicftrekt , 

dagelyks, op de gemelde tyden, zekere veel. 

heid verfch Vleefch uitgedeeld, en zulks volgens 

des uiterfte wille van Luiden van Vermogen, die 

daar toe zekere Fondfen hebben gefchike. Hoe 

vreemd het ook voorkomen moge, dat de Tur- 

ken zo bezorgd zyn voor ’t onderhoud van ver- 

fcheurende Dieren, die men in Europa veel. 
eer zou tragten te vernielen ; zal iedereen kun- 

nen begrypen, dat zulks niet ongerymd zv; 

wanneer hy de nuttigheid en noodzaaklykheid 

derzelven in deze Stad overweegt (4). 
In Kairo , immers, daar zo veel duizend 

heid 

EE 
ÄFDEElLe 

HT, 
Hoorn. 

STUK 

Nuttig. 
in de 

Paarden, Ezels, Muilezels en Kemelen, dage- oogerfche 

lyks gebruikt worden, is ’t natuurlyk, dat die Landen. 
jaarlyks by honderden fterven. De Muful. 

mannen zyn, wegens hunne vaftftelling van 
een onveranderlyk noodlot, voor het zuiver 

houden hunner Woonplaatfen , tot weering 

vaneen befmette Lugt, niet bekommerd. ‘Ter 

naauwer nood brengen zy de Krengen buiten 

de Stad, en laaten die dikwils maar aan de We. 

gen te rotten leggen; waar van men in % rei. 
zen de affchuwelyke blyken door gezigt en 

| reuk 

(p) Waarfchynlyk zyn dit de Valken, waar van ik in 
* LL SruxK deezer Natuurlyke Hiftorie , bladz. 377, 
in het befchryven van de liftigheidder Aapen, melding 
gemaakt heb, 

Ä, Deer IV, Sture H 4 
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IL. reuk gewaar wordt. Weilkeene uitwerking ‚nu, 
AFDEEL. deeze menigte van weggeworpen Krengen en 
H EE, Vuiligheden in dat heete Klimaat hebben zoude, 

sruk kan men zig ligtelyk voorftellen , indien de 
wyze Schepper hier in niet voorzien had. De Gie- 
ren en Honden komen dit ongeluk voor; en 

behouden, naar oogenfchyn , het leven van 

veele duizend Menfchen, die anderszins, door 

de befmetting van de Lugt, aan doodelyke 

Ziekten zouden onderhevig zyn, wegens den 

vergiftigen ftank deezer Krengen. Men ziet 

in Kairo, zo dra een Kreng wordt weggewor- 

pen, hoe *t zelve aanftonds omringd wordt 

van een geheele troep, die het in gezelfchap 

met de Honden verflinden. Zy volgen, wel 

honderd Mylen ver, de Karavaane, die jaar- 

Iyks naar Mocha reift, om te aazen op den Af. 

val van Beeften en de Vuiligheden, welken die 

leggen laat. De Franfchen, die te Kairo handelen , 

noemen dezen Vogel Kapoen van Pbarao , hoewel 

hy waarlyk weinig naar een Kapoengelykt. Men 

vindtze ook in Syrie , zegt HAssELQUIST. 

Gebruik Volgens ’t gevoelen der Ouden zouden by- 
Ee na alle Lighaamsdeelen der Gieren van Ge- 
kwaalen. bruik zyn in de Geneeskunde ‚ zo HIeRONY- 

MUs getuigt. Aërivs fchryft een middel voor , 

uit den geheelen Vogel toebereid „ dat tot ge- 

zwellen en Klierverhardingen van dienft zou 

zyn. De Herfenen, met Ceder-Olie aan de 
Neusgaten of aan het Hoofd gewreeven ‚ worden 

dienflig geagt om de Hoofdpyn te ver. 
_dryven; 
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dryven; het Hart tegen de vallende Ziekte , 

gelyk ook de Long en Lever. De Gal wordt 
met voordeel gemengd by de Oogmiddelen. 

De Veders of Slagpennen, onder de Voeten 

gelegd, waren dienftig om de verloffing der 

Kraamvrouwen te bevorderen. Van de Peezen 

maakte men tegen het Podagra gebruik, ende 

‚ Beenders der Schenkelen werden tot Kande- 

laars gebezigd, door de Oofterfche Volkeren. 

LID NME GLAD NRE PLD NN 

un OrDSTEK 

Befchryving wan de VALKEN , waar onder de 
Arenden, Sperwers en Havikken, van veeler- 

ley Soort , zo inlandfche als vreemde , be. 

greepen zyn, Lyft der Arenden en Valkch, 

volgens den Heer BRissoN. Jagt met Valken. 

Zonderlinge manier om deeze Roofvogelen te 

vangen. | 

DE Geflagtnaam van VALK is door den Heer 

IH. 
ÄÁFDEEL. 

HT. 
Hoorp- 
STUK. 

K enmero 

LINNAUs zo wel on de Vogelen, die ge- kem 
meenlyk deezen Naam voeren, als op de Aren- 
den , Havikken en Sperwers , den Buizert, 

Kuikendief en andere Roofvogelen, toegepaft, 
die allen de zelfde Kenmerken hebben; naame- 
lyk , den Bek haakswyze krom, aan zyn 
grondftuk met Wafch bekleed ; den Kop diet 
gedekt met Vederen- en de Tong in tweeen 
gefpleeten. Hy onderfcheidtze, in de zodanigen 

1. Daer, IV, StuxKe H 5 die 
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1. die geel Wafch hebben, waar van hy twintig 

ÁFDEEL. Soorten heeft, en in anderen met donker Wafch 
hd waar van zes Soorten; zo dat het getal der 

stuk. Soorten van dit Geflagt by hem zes-en-twintig 

is. De eerftgemelden worden eerft van hem 
befchreeven, als volgt. 

L (1) Valk met geel Wafch, de Pooten ten hal. 

Melanetss. ve Wollig , bet Lyf uit den roeflkleuri. 
ering A gen zwartagtig met geele fUreepen. 

Deeze maakt de eerfte foort uit onder de 

Arenden, waar van de Heer LiNN&ovs’er vyf 

op elkander volgen laat. Krein heeft agt 

foorten van Arenden , BrIsson telt vyftien ver- 

fcheidenheden in dat Geflagt, ’t welk hy het 

Arenden.Geflaget noemt, en door de gedaante 

van den Bek, die in ’t eerft een weinig regt 

loopt, van de Valken, welker Bek geheelen- 

al krom en haakswyze is, onderfcheidt; welk 

verfchil de Heer LiNN&Uus niet aanmerkelyk 

genoeg fchynt geagt te hebben, om die Vogels 

van elkander af te zonderen. Ook heeft de 

Heer MorrrinG het dan zeer kwaalyk, wan. 

neer hy als een Kenmerk van den Arend ftelt, 

dat de Bek, van’t grondftukof eigentlyk vanden 

wortel af, krom loopt. De Arend wordt, van 

den Heer BrIissoN, door zyn gevederden Kop 

Ole 

(z) Falco Cera lutea „Pedibus femilanatis, Corpore ferru= 
gineo nigricante ftriis flavis. Syff. Nat. X. Melanzetus fie 
ve Aquila Valeria. Raj. Av. 7. N. 4. Wirr. Orzith 30e 
Fab, 2 ALBIN, Av, 2, p. 2 Tab. 
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onderfcheiden van de Gieren. Zie hier des- rr. 

zelfs verfcheidenheden , volgens denlaatftgemel. AFDEEL, 
IV. 

den. Hoorp- 

… Langste. | Hoogte. -… wi 
p eric&êle 

1. De gemeene Arend. 3 Voet. jaV. 93) denheden 

a, DeArend met een witten van Aren- j jg den en hun- 
Kop. gV. 9D. oV.10ëD. ne grootte, 

volgens 
BRISSONe 

3. De witte Arend, 

4. De gevlakte Arend. te Kd sD. 

5. De Arend met een witte 

Staart. av Oo. SD, 

6. De kleine wit geftreepte 2V. 2D. 

7. De Vergulde of Goud-A- | | 

rend. 3 Voet. |2V. 8 D, 
8. De zwarte Arend. 2V.roD.jeV. 7D, 

9. DeZee-Arend of Beenbrec. 

ker. 3V.4ED.I3V. 4ED, 

10. Medee-òf Vilch.Arend. 1V.rrDary. 7 Ds 

rr. De St. Martens Vogel. 2V. D.|1V.ro D. 

re. De Arend van Braúil. | | 

13. De gekuifde Brafiliaanfche. 

i4. De gekuifde Arend van 

Afrika. | 

iS. DeArend vanPondichery.1 V. 7D. mmh en Wieneke EM ud le 

Van deeze worden de elf eerften altemaal ; 

geheel of gedeeltelyk, in Europa gevonden Lang- 

te noem ik de maat van ’tend des Beks , over de 

Rug ,tot aan het end van de Staart : Hoogte , die 
langs de Borft tot aan ’t end der Klaauwen. Ik zal 

nu fpreeken van de Arenden in ’t algemeen , 
l, Drzr., IV. Stuk, waat 



124 BESCHRYVING 

jr, waar onder de gemelde Zwarte of Haazen-. 

AFDEEL. Arend zekerlykeen der voornaamften is. 
JV, Sommigen willen, dat de Latynfche Naam 

sruk. Aquila van de bruinagtige kleur, welke de 

meeften deezer Roofvogelen hebben, af kom- 

{tig zy; anderen leiden dien af van het vlug en 

hoog vliegen, waar in de Arend alle andere 

Vogelen overtreft, of van het fcherp Gezigt, 

t welk hy heeft, en daar de Ouden wonderen 

van verbreid hebben. Men kan den oorfprong 
van den Griekfchen Naam , Áëtos of Aiëtos, met 

geene zekerheid bepaalen. By de Hes 

breen fchynt deeze Vogel verfcheiderley Naa- 

men gevoerd te hebben. De Franfche Aigle, 

de Engelfche Eagle en de Spaaníche Aguila, 

zyn zekerlyk van den Latynfchen af komttig. 
De Duitfchers noemen hem Adler of Adelaar, 

waarfchynlyk wegens den Adeldom , die aan 

hem, als Koning der Vogelen, toegefchree.- 

ven wordt, en hem waardig gemaakt heeft om 

het Keizerlyke Wapenfchild te bekleeden en 

daar in zo wel de Wereldkloot te houden als 

den Scepter. | 

Eigen- De Ouden, en in navolging van hun de laa. 

chappen. tere Schryvers, zeggen veel van de natuur en 

eigenfchappen der Arenden, dat ten deele valfch 
of onzeker, ten deele hun gemeen is met an- 

dere Roofvogelen. Onder het eerfte meenen 

wy te moeten tellen, dat deeze Vogel een 

zo fcherp Gezigt heeft, dat hy , zweevende in 

de 
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de Dampkring tot zulk een hoogte, dat een an 
Menfch hem naauwlyks kon beoogen, nog de AFDEEls 

Viffchen in het Water en het klein Gedierte 

in het Kreupelbofch zou kunnen zien. Ook 

dat hy de fcherpheid van het Gezigt zyner jon- 

gen onderzoeken zoude, door dezelven bloot 

te ftellen aan het fchynzel van de Zon, en de 

zodanigen als baftaarden verwerpen, die hy de 

oogen ziet luiken, of toefluiten. Voorts, dat 

het Wyfje de Jongen niet zou kunnen uitbroe- 

den, indien heet Mannetje niet een Arend- of 

Klapperfteen in het Neft bragt. Ook dat zy 

haare Jongen op de Wieken draagt, en niet 

met de Klaauwen , om hun te leeren vliegen. 

Veel andere, dingen die belachlyk zyn , ga ik 

voorby : doch eene byzonderheid werdiënt nog 
onze opmerking , dewyl zy op de Heilige Schrif- 
tuur fchynt gegrond tezyn. Men vindt, in de 

io3 Pfalm, gefproken , van de vernieuwinge der 

Jeugd als eenes Arends. Dit zou, in de eerfte 

opflag, fchynen aan te duiden, dat deze Vo. 

gel, tegen den algemeenen laop der Natuure;, 

bejaard zynde weder jong wierd: doch ten dien 

opzigte wordt het volgende verhaald, De ÀA- 

tend, door ouderdom averftelpt, ftygt, zegt 

men, zo hoog als het doenlyk is boven de Wol 

ken, op dat de duifterheid zyner oogen vere 

dreeven worde door de hitte van de Zon, en 

dompelt zig , tot drie maalen, telkens in koud 

Water, waar uit hy komende zig in zyn Neft 

begeeft en, als door een foort van Koorts be- 

I,Deer, IV. Stus, vangen 

IV. 
HeorFba 
STUK. 

and 
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ÄFDEEL. 

IV. 
Hoorp- 
STUK. 

i2ö BEscuürvyvr…*‘nNed 

vangen zynde, tuffchen zyne Jongen kruipfs — 
verliezende middelerwyl zyne Vederen en wor- 

dende gevoed van zyne Jongen, tot dat hy wes 

der met een nieuw Pluimagie zy voorzieù. 

Hoe onwaarfchynlyk dit ook zy , in veele opzig- 

ten, kan men geenszins twyfelen , of de Arend 

ondergaat eene verandering van Vederen, en 

dit doet hem, buiten twyfel , als geheel frifch 

en jeugdig woor den dag komen ; in vergelyking 

met zyn afgefleeten ftaart, ’c Verfchil moet; 

in deezen, by hem kennelyker bi dan by an- 

dere Vogelen. 

De Eigenfchappen der Arenden; die hun ge: 

meen zyn met andere Roofvogelen, beffzan voor 

eerft in een fcherp Gezigt , 't welk ook de Havik- 

ken en Valken hebben; ten anderen in hunne on: 

tembaarheid, welke zy gemeen hebben met de 

Gieren. Ook is dit niet volftrekt waar: dewvyl 

men Arenden heeft toegerigt op den Vogel. 
vangft: doch dat í$ zeer moeijelyk. Ten der- 

den, dat zy een ftinkenden Ádem hebben. Ten 

vierden, dat zy zêer gulzig en byna onverzaade: 

Iyk zyn. Het is de algemeene Eigenfchap der 
Roofvogelen ; van zeer veel te gelyk te kunnen 

eeten en wederom lang te kunnen vaften: iets 

dat hun byzonder te ftade komt. Zy drinken 
weinig of niet „om dat het Bloed der Beeften , 

die zy verfcheuren , hun voor Drank verftrekt. 

en genoeg Vogtigheid uitlevert ter Verteering. 

Men verhaalt ook , dat zy by uitftek geil zyn, 

en dat zy de Jongen, zo dra dezelven de Koft 

kene 

ind 
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| kunnen zoeken, ver van het Nett, jazelfs uit IL 
___het Landfchap jaagen. APDEEL, 

_ De Zwarte Arend, die ik eerft zal befchry- ide 

ven, is by de Grieken door den Naam van Me. stuk, 

laneetus aangeweezen. De Dierbefchryvers De Haa- 

noemen hem ook Aquila Valeria, doch de ge- inaene 

meene Naam, in Duitsland, is Haazen - Arend „ 

of Haazen- Giers; om dat hy veel Haazen en 

Konynen vangt. Sommigen , egter, houden 

dit voor een anderen Arend. Hoe ’t zy, Rajus 

getuigt, dat hy in ’t Stadhuis , te Middelburs 

in Zeeland, een Zwarten Arend gezien heeft, 

die ’er opgevoed werdt, zynde tweemaal zo 

groot als een Rave. Hy is zekerlyk de groot. 

fte niet onder de Arenden , doch wykt geen 

a it in vlugheid , en dapperheid. Bris- 

, die een opgezetten Vogel van deeze Soort 

in Frâ Kabinet van REAUMUR hadt, befchryft 

de Lishaams-geftalte als volgt. 

Hy is een weinig dunner dan de gemeene 

Arend. De langte , van de punt des Beks tot 

aan het uiterfte van de Staart, bedraagt twee 

Voeten en tien Duimen, en tot her uiterfte der 

Nagelen drie Duim minder. De Bek is twee 

Duimen en vyf Liniën lang ; de Staart twaalf 

Duimen 5 de Voet vier Duimen ; de middelfte 

Vinger of Toon drie en een vierde Duims. De 

Kop en ’t bovenfte van den Hals is gedekt met 

Vederen ,die kort zyn en zwartagtig, doch met 

een weinig ros gemengd : op ’t overige van het 

Lyf zyn de Vederen zwartagtig ; maar de 

“1 Drs, EV, Sruxd _ Poe. 
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1, Pooten brain. Onder de Slagpennen der Vier. 

„AFDEEL. ken zyn eenigen voor een gedeelte wit; zo 

IV. ook de Beftuurpennen van de Staart , tot de 
‚an helft haarer langte, van den wortel af gerekend. STUK, | Ds | 

De Kring der Oogen is Hazeinooten-kleur; 

het Wafch of Vlies aan ’t grondftuk van den 

Bek , rood, doch de Bek zelf blaauwagtig. De 

Pooten zyn; tot aan den oorfprong der Vinge- - 

ren ‚ met vuilwitte Pluimen gevederd. Derzel- 

ver Vingeren zyn geel, en de Nagelen zwart. 

JonnsroN heeft twee Afbeeldingen gegeven 
van deezen Arend, onder den naam van Mela- 

Neus, die van ALDROVANDUS zyn ontleend en 

niet zeer naauwkeurig. De Figuur van FrIscH, 

Fab. 69. , is beter. . Men kan, ten opzigt van 

de Geftalte, onze Afbeelding, Praar XXX. 

Fig. 1, die egter niec van deezen maar van 

den Malabaarfen Arend is, en, ten opzigt van 

de grootte, die van den Baardgier, PLAAT 

XXIX. Fig. 2. vergelyken. De Haazen-Arend 
is een weinig grooter dan de Baaerdgier, de 

Goud- Arend overtreft wederom deezen en de 

roffe of algemeene Arend is de allergrootfte , ge« 

lyk wy zien zullen 5 hoewel deeze nog van 

den grooten Zee-Arend of Beenbreeker , die 

byna de dubbelde hoogte van de hier afge- 

beelde Arenden heeft, wordt overtroffen. 

mu. (2) Valk met Geel Wafch , de Pooten Wollig , 
Crofaetose bet 
Goud- A+ (2) Falco Cera luteâ, pedibus Laratis ‚ Corpore fusco 
vend. ferrugineo vario , Cauda nigra bafi Cinereo undulata, Faun 

Suecic. 56. Aquila Chryfaëros. Wir, Ornithol. 27. Tab. 
z Rap Av. 6, Nx Auprav. Orsith, Te IL, Cap. 2e 
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bet Lyf wit bruin en Roeftkleuris gemen- 

geld , de Staart zwart ‚aan ’t gr pak Afche 

graauw gegolfd. 

Deeze , die de Goud-Ârend geheten wordt 

IL: 
ÄFDEEL; 

Hoorn: 

STUK. 

wegens de kleur van zyn Pluimagie, is by de - 

Hebreen Nefer genoemd geweeft, welke Naam 

ér door de Arabieren nog aan gegeven wordt. 

Men houdt hem voor den aanzienlykften onder 
de Arenden , die hy ook in Lyvigheid overe 

treft. In beide opzigten wordt hy genoemd de 

Koninglyke Arend. Men vindt hem door ge: 
heel Europa , en zelfs in de Noerdelyke dee. 

len, alwaar hy in hooge fteile Rotfén huisvctt. 

Linneus verhaalt, dat hy grootef zy dari 
een Gans: het Lyf van vooren rosagtiger van’ 
âgteren zwarter; de Staart duntietjes doorfpreid 
hebbende met witte Vlakkeri; de Beenen wol- 

lig met geele Vingeren , welker langte de Na. 

gels evenaaren. De Bek is kort, met een krom- 

me Zwarte pünt. Hy legt vier Eijeren. Bris- 

son bepaalt de langte, var ’t end des Beks tot 

aan ’t uiterfte van de Staart, op drie Voeten en 
tot aan dat der Nagelen op twee Voeten agt 

Duimen , volgens de maat, die hy aan een op- 

gezetten Vogel van deeze Soort in het Kabinet 
van RrAumur genomen hadt. Hy kort, zegt 
deeze Heer, in Duitfchland menigvuldig voor. 

Van deezen Arend is ’t, dat BrtLonius 

fpreekt , wanneer hy ons verhaalt, dat de Boe- 
ten, het Neft van zulk een Vogel gevonden 

1, Dari, ÍV,Srun, Ï heb. 

Voordeel 
der Arends: 
Netten, 



1. 
ÄFDEEL. 

IV. 
Hoorp- 
STUK, 

130 BESCHRYVING 

hebbende in eene Rots of Berg of in een hoo- 

ge Boom, de Jongen daar uiet haalen , en die 

elders vaft maaken; waar op de Arend die ee- 
ten brengt, dat genoegzaam is om een geheel 

Huisgezin te onderhouden. De Heer Poucur 
meldt, dat de Herders, in het Gevaudan ; de 

gewoonte hebben, om, wanneer een Arends 

Neft door hun- ontdekt is , een Huisje te bou- 

wen aan den voet van de Rots, ten einde zig 

voor de woede: der Ouden te befchurten, als 

zyde Jongen de prooy afhandig gemaakt heb. 

ben. Immers, de Arenden gaan dagelyks op 

den Roof uit, en kaapen Hoenderen , Eend- 

vogels ‚ Lammeren, Geitjes, Varkens, bene- 

vens Faifanten, Patryzen , Haazen, Konynen 

en veelerley ander Wild , brengende dië in ’% 

Neft by de Jongen. Op ’t oogenblik , als de 

Herders zien dat zy vertrokken zyn, zetten zy 

hunne Ladders en klauteren op de Rots, nee- 

mende het Aas weg en geevende, in plaats 
van dien, eenige Darmen of Ingewanden aan 

de Jongen. Het Wildbraad „ dat zy dus beko- 

men , is doorgaans verminkt, doch by uitftek 

goed van fmaak. Wanneer het Jong bekwaam 

wordt om weg te vliegen , ’t welk niet dan laat 
gebeurt, om dat men het van de befte Spyze 
beroofd heeft; maaken zy het met een Ketting 

in het Neft vaft, alwaar het dan nog eenigen 
tyd gevoed wordt door de Ouden ,-die, einde- 

lyk, wederom broeden willende, hetzelve ver- 

laaten, om elders een nieuw Neft te maaken: 
ZO 
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zo dat het van gebrek flerven moet, ten zy het 

door de Herders, cie hun voordeel hebben van 

‘deeze Dieren, los gemaakt en in vryheid ge- 

_fteld worde. 

in 
ÄFDEELe 

IV. 
HoorDe 

STUK 

ArprovANDpus verhaalt dat hem zulk een A« 

rend, die hy met kragt beweert de Chryfuëtos 

of Goud-Arend der Ouden geweeft te zyn, uit 
het Vogelhuis van den Groot-Hertog van Tos. 

kanen levendig werdt toegezonden tot zyne 
Waarneerningen. Hy hieldt hem in een Kooy; 

alwaar deeze Vogel alle Dieren , die hem na- 

by kwamen , zo Honden als Katten, en de 

Menfchen zelfs , zo wel met de Nagelen àäls 

met den Bek, tragtte aan te randen, gierende 
fomwylen op eene deerlyke wyze. De Fran. 

fche Akademiften ; die twee zodanige Aren- 

den ontleed hebben , merken aan, dat de 

kleur in de Jongheid geelagtig ros en als Goud- 

kleurig is, wordende in de Ouderdom of Vol. 

waflenheid donker of Kaftanie-bruin. Ook woo- 
gen hunne Vogelsieder maar zes Pond, daar die 

van den gemelden Autheur twaalf Ponden zwaar 

was geweeft. 

Ik zal hier fpreeken van de Ingewanden van 
den Arend, als een der voornaamften 

zynde van de Vleefch-eetende Vogelen. De 

Franfchen vonden.in de twee Koninglyke Aren. 
den, zo even gemeld , een Vlies, ’t welk de 

Maag , Darmen en de Lever, als een Zak bee 

greep, afkomf{tig zynde van de Vliezen, wele 

L Dazs, IV, Suk 12 es ken 

De Maag 
en Darmen. 
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ken de Blaasjes maaken , die in de Buik def 
Vogelen zyn en door de Ademhaaling uitge 

fpannen worden. Dit Vlies was met veel Vet 

voorzien, des zy oordeelen , dat men hetzel- 

ve ken houden voor het Net, ’t geen ander- 

zins in de Vogelen ontbreeken zoude, gelyk 

Pintus verhaalt. De Zwelgpyp , die aan de 
regterzyde lag vande Lugtpyp , was daar mer- 

kelyk uitgezet tot een Krop, doch beneden de 

verdeeling van de Lugtpyp vernaauwde zy zig 

weder, tot dat zy andermaal verwyd werdt om 

de Maag te formeeren. Dit Ingewand vonde 

mens zo wel als de Zwelgpyp, uitwendig te 

beftaan uit harde, vafte, witte Vliezen , met 

veele Vaten doorweven. Van binnen was de 

Krop doorzaaid met veele Kliertjes als Raap- 

zaad, en de Maag hadt eenig rimpels , meeft 

aan den bodem: beiden maakten zy zeer wy= 
de holligheden , overeenkomf{tig met de gul 

zigheid van deezen Vogel, De Darmen wa- 

ren kort, gelyk ik hier voor reeds heb aange- 
tekend (*. | 

(3) Valk met geel Wuftch „ de Pooten Wollig, 
de Rug bruin, de Staart met een witten 
Band. | 

Dee- 

_{*) Zie Bladz. 4r, 
) Falco Cerâ flavâ, Pedibus Lanatis , Dorfo fufco, 

Saida fafciâ albâ. Syft. Nat. X, Aquila fulva five Chrye= 
ëfOs , Caudâ annulo albo cinctà, WILL. Ornith. 2â. 

Tab. L Ray. -Äy, 6. N. Ze E ! 
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IK 

gemeene Arend, of die Vogel, welke by de AFDEELe 

oude Autheuren door den Naam van AREND; 

zonder eenig es zel, wordt aangeweezen. 

In Iyvigheid gaat hy een Kalkoen te boven, 

_ Zyne langte of hoogte verfchilt weinig van die 

des Gouds- Arends. Van het eene tot het an- 

dere end zyner Vleugelen , wanneer die uit 

_gefpreid zyn, heeft hy zeven Voeten agt Dui- 

men vlugts, Het grootfte deel van zyn Lig. 

haam is bekleed met Vederen , die bruin zyn 

van kleur; doch de Kop en Hals, als ook de 

binnenzyde der Beenen, zyn rosagtig. De Slag- 

pennen der Vlerken zyn grootendeels Zwart. 

De Staart beftaat uit Pennen , die tot twee 

derden van hunne langte wit zyn , en verder 

zwartagtig, maakende den gedagten witten 

Ring of Band. Tuflchen den Bek en Oogen, 

welker Kring Hazelnootkleurig is , vindt men 

een kaale plek, 

Van deezen Arend, die insgelyks in de hoo. 

ge Bergen van Europa huisveft, zegt de Heer 

Rav, dat in ’t jaar 1668 een Nett gevonden 

werdt in ’: Woud by de Rivier Derawent , in 

Engeland. Hetzelve beftondt uit Stokken of taa- 

melyk dikke Boomtakken, waar van het eene 

end ruftte op het uicftek van eene Rots, 

het andere op twee Berkeboomen. Boven op 

de Stokken waren Biezen gefpreid en op de 

Biezen lag Hey, op de Hey weder Biezen. 

Hier in vonde men een Jong leggen , eh cen 

A, Deer, 1Y. Srus, hd! 3 _ Winde. 

IV. 

Hoorp- 
STUK: 
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Wind.Ey , benevens de doode Lighaamen van 

een Lam, Haas en drie Kuikens van Veldhoen- 

deren. Dit Neft, nu, was vierkant, twee El. 

len breed , met geene holligheid in ’t midden, 

maar vlak en gelyk. Het Jong was byna vol- 

waffen en tot vliegen bekwaam, hebbende de 

gedaante van een Duiven-Valk of Sperwer, de 

Rug bruin als de Leeuwrikdief en de zwaarte 
byna van een Gans , met de Beenen tot de 

Voeten toe gevederd, en een witten Ring of 

Band om de Staart. | 

Waarfchyniyk zal het ‘er zodanig een zyn, 

dien men in Noorwegen noemt Slag-Oern ; 

zynde een graauw gevlakte Berg-Arend, die, 

zo de Heer PonrorpipAns getuigt, zig op hoo- 

ge plaatfen onthoudt, doodende niet alleen Haa- 

zen, Schaapen ‚ Lammeren en dergelyke klei- 
ne Schepzelen , maar ook Pluimgedierte. Ja, 

indien men het verhaal der Boeren gelooven 

mag, zo valt hy fomwylen ook grooter Die- 
ren aan ‚ en bemagtigtze door een byzondere 

hiftigheid. Zy zeggen, dat de Arend eerft 

zyne Vleugelen in ’t Water nat maakt, en 

dan dezelven bewentelt in Zand en Steen- 

gruiss waarna, regt op het Hert aanvliegen- 

de, hy ’t zelve Zand in de Oogen flaat, 

dat het blind wordt, en, in zyne woefte 

loop, ligtelyk van een Rots of Berg ter ne- 

der ftort, breekende den Hals , en worden. 

de dus den Adelaar ten buit. Even ’ zelfde zou 

met de oude afgefleeten Paarden , die men in ’ 
| wild 
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wild laat loopen, gebeuren. Dat deze Vogels 

ij ook fomtyds jorge Kinderen rooven, in Lan- 

8 den, daar het Landvolk weinig dekzel en be- 

___ fchutting heeft, is niet ongeloof baar. Zeker 

Man hadt den gemelden Biffchop voor waar- 
heid verhaald, dat in den jaare 1737, in het 

Kerfpel Norderbougb of Ringerige , een twee 
jaarige Jongen, naakt op ’t Land kruipende, 

terwyl zyne Ouders niet ver van daar aan ’ 

werk waren, door eenen Arend, die 'er zyne 

Klaauwen in floeg , tot groote droef heid en ont- 

fteltenis der Ouderen, werdt weg gevoerd. An- 

DERSON meldt, in zyne befchryving van Ysland, 

een dergelyk Geval , ten opzigte van een Kind, 

dat vier of vyf jaaren oud was (4). 

CAI Valk met geel Wafch , de Pooten Wollis , 

bet Liebaam bruin, de Staart wit met een 

bruine punt, 

Ik zal hier de befchryving doen van den A- 

rend van Kanada, volgens de opgave van Ep- 

WARDS, die zegt , dat dezelve de gewoone 

grootte heeft van de Arenden, dat is, als een 

Kalkoenfe Haan. Hy is plat van Kruin, kort 

van Hals, volvan Borft, en wel gefpierd van 

Beenen; hebbende zeer lange en breede Vleu- 

gels 

CH) Baturi. Dift, bon Hariwegen. 0. Th. 
ag. 169. 
(4) Falco Cerâflavâ Pedibusque Lanatis. ‚ Corpore fus. 

co ‚ Caudâ albâ apice fufco, Syffe Nat. Ke Aquila Caudâ 
albâ. Epw. „Av. 1. Tab. 1. 
1 Dez, IV, Stume Ï4 

Ii. 
ÄFDEEL. 
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Hoorp. 
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Iv, 

Canadenfis, 
Arend van 

„Kanada. 
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II. gels naar reden van het Ligham. De Bek ís 
AFDEEL. plaauw met geel Wafch. De Oogkring is Ha- 
Jie zelnooten kleur, De Kop en Hals zyn bekleed 

stuk, moet fmalle bruine Vederen , uitloopende in 

fcherpe punten even als aan den hals der Haa- 

pen. ’t Gantíche Lyf is bedekt met bruine Ve- 
deren , donkerft op de Rug: aan de Borft met 

witte driehoekige Vlakken getekend, wier pun: 

ten opwaards ftrekken. De Slagpennen van de 

Vlerken zyn zwart. De Staart is, zo wel bo- 

ven als onder, wit, uitgenomen de toppen van 

de Vederen of Pennen, die zwart zyn: of don- 
kerbruin. Ook zyn de onderfte Dekvederen en 

die aan de Schenkelen der Pooten rood. De Too- 

nen zyn dik en fterk, geel van kleur, de Nage. 

len zwart, en byna half rond geboogen, zo 

dat zy zeer krom ftaan. 

Zodanig een Vogel , van de Hudfons-Baay oor- 

fprongelyk, heeft verfcheide Jaaren te Londen 

id 

geleefd. 

V, (5) Valk, met bet Wafch, de Wenkbraauwen 
A en Pooten geel, bet Lyf Afchgraaurw en wit 

kraagde gegolfd , een witte Kraag om den Hals. 
Sweedíche. Ei 

Deeze, die als een gemeene of Boerfche, 

dat is Land-Arend, in Sweeden, thans door 

den Heer LiNN&us, zonder eenigen Bynaam, 
voorgefteld worde, vind ik in de befchryving 

der 

_{$) Falco Cerâ , Palpebris Pedibusque luteis ‚ Core 
pore Cinereo alboque undulato , Collari albe. 51%, Nat. Xe 

/ 
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Alle 

B der Dieren van Sweeden, door hem , niet aange- 
____‘tekend: zo dat ik van deszelfs grootte of ge- 

ftalte niet kan fpreeken. Ik zal derhalve hier 
den Arend met een witten Kop befchryven, die 

zo wel in Noord-Amerika zig onthoudt als in 

Europa, en welken de Heer BrrssoN, in het 

Kabinet van REAUMUR, voor zyne Oogen hadt, 

Immers hoewel Linneus denzelven als een ver- 

fcheidenheid betrekt tot de wit geftaarte Aren- 

den , blykt het egter dat hy, ten minfte wat de 

grootte belangt, beter op deeze plaats voege. 

De Engelfchen noemen hem, volgens Ca- 

TESBY, die ‘er een naauwkeurige Afbeelding 

van geeft, bald Eagle, dat is, de Stoute. Hy 

overtreft in dikte niet alleen, maar ook in 

grootte, den gemeenen ja zelfs den Goud- Arend. 

De langte is, van ’t end des Beks tot aan het 

uiterfte van de Staart, drie Voeten en drie Dui. 

mer, en, tot het uiterfte der Nagelen „ op een 

Duim na drie Voeten. De Bek is drie Duimen 

lang , de middelfte Vinger of Toon , met de Nagel, 

drie Duim zeven Liniën. Als de Vlerken uitge- 

ípreid zyn , beflaan zy omtrent agt Voeten 

vlugts. De Kop,en ’t grootfte deel van den 
Hals, is bekleed met lange, finalle, witte Ve- 

deren: het overige van den Hals, de Rug, 

Stuit, Slagpennen en Dekvederen der Wieken, 

de Borft , Buik, Zyden en Pooten, zyn bruin. 

De zelfde kleur heeft plaats in de bovenfte 
Staartpennen , doch de onderften zyn wit, ge- 
Iyk ook de Oogkring; maar de Bek, zo wel 
4 Deer. IV, Sruer ls als 

u. 
AFDEELe 

IV. 
Hoorp - 

STUK. 

Arend met 
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Kop. 
witten 
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U. als ’t Wafch, is geel, als mede de Vingeren 

AFDEEle die zwarte Nagelen hebben. | 

H BR, De Arend van Pondichery is, wegens de wit- 

wruK. heid van zyn Kop, Hals en Borft, niet min- 
Arend van ger aanzienelyk5 zo dat hy zelfs van de Mala- 
Pondiche- i of 

1y. baaren wordt aangebeeden of met Eerbied en 
P). XXX. Fig. 1. Ontzag bejegend. BrrssoN befchryft de gene, 

die op Praar XXX is afgebeeld, uit het Ka- 

binet van den Abt Avuprr, die denzelven uit 

Indie gekreegen hadt, Zyn langte, zegt hy, 

is, van de punt des Beks tot aan het uiterfte 

van de Staart , een Voet en zeven Duimen, 

en tot de toppen der Nagelen zeftien Duimen. 

De Bek is weinig meer dan anderhalf Duim 

lang, de middelfte Vinger, met de Nagel , om- 

trent twee Duimen. De Wieken hebben maar 

drie Voeten en negen Duimen vlugts. De 
Kop, Keel, Hals, Borft en het bovenfte des 

Buiks, zyn bekleed met Spierwitte Vederen, 

die maar een fmal bruin ftreepje hebben, dat 

volgens de langte van de Schaft loopt. 

Dit * maakt, dat het witte van deze dee. 

len zig als met kleine zwarte ftreepjes gefpren- 

keld vertoont. Op het overige van het Lyf; 
de Rug naamelyk, Stuit, Onderbuik, Zyden 

en Beenen, is hy Kaftaniebruin, doch ieder Ve- 

der heeft een zwartagtige Schaft. De zes voor- 

fte Slagpennen zyn zwart aan haar uiterfte 
helft, voor het overige zo wel als de anderen 

van de Wieken, de Staart in ’ geheel, die 

van de Schouderen en de Baftaard- Vlerken, 

alte. 
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Bniaat Kaftaniebruin. Het Wafch is blaauw- 

agtig, gelyk in de Gier-Valk, welken dezen 
Arend in dikte of Lyvigheid omtrent evenaart. 
De Bek is aan het end bleekgeel, de Pooten 

zvn geel, de Nagelen zwartagcig. Men geeft 

hem, in Indie, den naam van Kuikendief, 

(6) Valk met het Wafch en de Pooten geel, bet 

Lichaam blaauwagtig en bruin gevlakt, de 

Borfl ongevlakt , de Staart gebandeerd, 

Deeze , die nader fchynt te komen aan de Val- 

ken dan de Arenden , wordt in het werk van 

AreiN dus befchreeven. De Bek is zwart; de 
Neusgaten zyn open en geel : de Oogkring is ook 

geel „de Oogappel van verfcheide kleuren. De 

Kop, Rug , Schouderen en Vlerken , zyn blaauw- 

agtigsboven op denKop en deRug fraay met zwart 

gevlakt. Aan de Borft, Buik en Beenen , is de 

kleur geelagtig wit, met eenig blaauw gemengd. 

Aan de Buik en Beenen zyn zwarte vlakken, 

en eenige witte op de Wieken. De Staart 

heeft zeven breede zwarte Ringen of Banden. 

Deeze Vogel maakt een deftige vertooning, 

en heeft een pragtigen zwier. 

Men zou hier den Gekuifden Arend van ik 

rr, 
AFDEEL. 

IV. 
Hoorp. 

STUKS 

VI, 
Barbarus. 
Barbarifche 
Valk. 

Afrikaan- 
h € dad 

Epwarps (f), die aan de Zeekuften zig ont- kuifde A- 
houdt rend. 

(6) Falco Cerâ Pedibufque luteis, Corpore coerules- 
cente fufcoque maculato, Peore inmacnlato, Caudâ fase 

ciatâ. Syt. Nat, X. Falco Tunetanus ALBIN, „Lv. IL 
p. 2 Tab. 3. 
Aij Aigle Hupé. Eowarps Glanur. Pag: 3E. Chap, XIV, 
224 

5 Deer, IV, Stuk, 
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NR: houdt, ‘en; hoewel omtrent een derde kleiner 

PAFDEELe dan de gemeene Arenden, niettemin in moe- 

ht digheid weinig voor dezelven wykt; kunnen 
STUK. _laaten volgen: doch dezelve fchynt nader te ko- 

men aan de tweede Soort van Gieren; waar toe 

de Amerikaanfche gekuifde Arend van Ray be- 

hoort, zynde de gekuifde Arend van Brafil, 

die door BRissoN, als de twaalfde verfcheiden- 

heid van Arenden, wordt voorgefteld. 

VII. (7) Valk met bet Wafch, de Wenkbraauwen ; 
Carsles= 
cens, en de Pooten van onderen , geel , de Rug uit den 

Hú verde zwarten blaauwagtig „ de flaapen van Tt 

Bengale. Hoofd in een witte fireep beflooten. 
PL. XXX. 
Eg. > Het is een der kleinften van het volinadiëe 

Valken geflagt, die ik ooit heb ontmoet; 

zegt EpwArps. De kleine Valken, in Europa, 

hebben doorgaans lange dunne Beenen en klei 

ne Bekken; maar deeze is, in tegendeel, vol- 

maakt Arends-gelyk , hebbende een fterken 
Bek , wel gefpierde Dyën, dikke korte Bee. 

nen, de Toonen gewapend met fterke fcher- 

pe Nagelen; zo dat men hem, met reden, een 
kleinen Arend zou kunnen noemen. | 

De Bek is Afchgraauw met een weinig Vleefch. 

kleur gemengd. Hy heeft hoeken aan de zyden 

< van de Opperkaak. Hetoog is omringd met een 

geel 
(7) Falco Cerâ, Palpebris, Pedibufque fubtus luteies 

Dorfo nigro- coerulescente. Temporibus lineâ albâinclufis, 
Syff. Nat. X, Accipiter minimus Benghalenfis. Epw. Ax 
zoë, T, zoë, 
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geel Huidje, geplaatft in zwarte Veders, die 

als de Latynfche Albicilla , de witheid van de 

Staart aan , die het Kenmerk is van deeze 

Soort, welke ook in ’t Latyn Hinnularia en in 
et Engelfch Fawn-killing Eagle , dat is Herts- 

kalfdooder , geheten wordt. Men vindthem door 

geheel Europa, zelfs in de Noordelyke Lan. 

den 

(8) Falco Cerâ flavâ, Re&ricibus albis; intermediis apice 
nigris. Faun. Suec, 58. Pygargus, Albicilla, Hinnularia, 
Bert. Av. 15. GESN. „Av. 205, ALpr. Ornith. Libr, 
zr. Cap. 5, Wir. Ornish 3x. Rajo „Av. ps 7e N, 5 

L. Desre IV. SruKe 

\ » 

IL. 

door een witten Kring of Zoom wofden afge. AFDEEL, 
en van de overigen, De top van ’t Hoofd , H len 

het bovenfte van den Hals of Nek, de Rug, srums 

en het bovenfte van de Vleugels en Staart, zyn | 

zwattagtig , met een weerfchyn van blaauw en 
purper. De Dekvederen aan de binnenzyde 
der Wieken zyn wit, en die van de Staart met 

wit en zwart, kruislings, gebandeerd. De on- 
derzyde van den Vogel, van den Bek tot aan 

de Staart, is hoog Oranjekleur, bleeker aan de 

Borft dan elders: de Beenen en Pooten zyn van 

eene heldere Goudkleur, de Klaauwen zwart. 

Hy is een weinig onder de Kniejen gevederd, 

Men heeft hem uit Bengale gebragt, alwaar 

zy tot de Vogeljagt fchynen gebruikt te wor- 
den. 

(8) Valk met geel Wafch , de Staartpennen _ vin. 

wit, de middelfben met zwarte punten. „Albscilla. 
Arend met 

De Griekfche Naam Pygargus duidt, zo wel ed 
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den, alwaar hy gemeen is in de Boffchen. Lis: 
N/EUS zegt, dat zyne grootte is als een Gans; 

BrissoN geeft hem de gewoone grootte der Aren- 

den 3; Ray zegt, dat hy kleiner is dan de Goud-A- 

rend ,van welken hy , bovendien , door de geel- 

heid van zyn Bek en de witagtige kleur van de 

Pooten en den Kop, verfchillen zoude. Het Wyf- 

je is witter dan het Mannetje. Het overige van 
het Lyf is donker Roeftkleurig. 

BrissoN heeft nog een kleiner Soort van 

Witftaart , die ook deezen Naam voert, eu 

van FRriscH naauwkeurig is afgebeeld (*). Jonns. 

TON geeft ’er eene Afbeelding van (+) welke 

van ALDROVANDUS is ontleend , en gebrekkelyk. 

De Duitfchers noemen hem bruinvaale Ade- 

laar, de Engelfchen Erne. Deeze Arend is niet 

grooter dan een groote Haan , hebbende ; 

van het end des Beks tot aan het uiterfte 

van de Staart, de langte van twee Voe- 

ten twee Duimen. De Kop ,de Keel en Hals , 

zyn bedekt met Vederen van Afchkleur naar 
helder Kaftaniebruin trekkende en een weinig 
zwartagtig aan het end. De Rug, de Stuit, de 

Schouders en de buitenfte Dekvederen der 

Vlerken , zyn donker Roeftkleurig en byna 

zwart. De Borft, Buik, Zyden en Beenen, 

zyn uit ros en zwartagtig gemengeld, welke 

laatfte kleur het midden beflaat van ieder Veder. 

De onderfte Vederen der Wieken, als ook de 

Slag- 

(*) Tab. zo. _ (t) Tab. IL 
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Slagpennen , zyn donker bruin, de Staartpen- 

pen wit, uitgenomen twee, die zwarte pun- 4 

ten hebben. De Oogappel is zwart, de Kring Hooen. 

geel, gelyk ook de Bek en het Wafch, doch 

bleeker- dan de Pooten „ die hoog geel zyn; 

met zwarte Nagelen gewapend. Deeze Vo. 

| E gel onthoudt zig ook in Europa. 

(o) Valk met geel Wafch , bet Lyf Afch- 

graauw „ de buik bleek met langwerpige ros- 

fe Vlakken, de Oogkringen wit. 

Men kan deezen , hoewel hy ook een wit- 

te Staart heeft, en daarom mede Pygargus 

heet, den Naam van Ringftaart geeven , om 
dat hy in ’t Engelfch Ringtail genoemd wordt, 

by Raus , die zeet , dat men het Mannetje 

noemt Henharrow af Henbarrier , wegens het 

verfcheuren der Hennen. Behalve zyn witte 

Staart , die geringd is, heeft hy ook een kring 

van opftaande Pluimen by de Ooren , die als 

een krans den Kop omringt. Het fchynt dat 

hy tot de Havikken behoore. | 

Hi 
ÄFDEELe 

[ 

STUK» 

5. 
Pygargus. 
Ring(taart, 

Bekwaamlyk kan ik hier den Arend plaat- st, Mar. 

zen, die in Vrankryk zeer gemeen is en aldaar ten“-Vo- 
€ 

genoemd wordt le Fean le blanc of St. Martens. 3 

Vogel , waar van de Afbeelding door Jonne 
| STON 

(9) Falco, Cerâ flavâ , Corpore cinereo, Abdoe 
mine pallido maculis oblongis rufis , Oculorum orbirâ 
albâ, Pygargus. ALBIN, „Av. 2. p. 5. Tab. 5. Femina, 
ë je Tab. Pp 3 Mas. Ray. „Ay. P. Ee N, Se 

Á, Dazs, IV, STUEe 
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STON ‚ onder den Naam van Pygargus „op Tab, [ Í: 

gegeven wordt. Deeze heeft byna de dikte 

van den zwarten Arend, zegt BrrssoN ‚ doch 

hy is veel kleiner van ftatuur, hebbende van’ 

end des Beks tot het uiterfte van de Staart 

maar een Duim over de twee Voeten langte. 

De Bek is iets meer dan twee Duimen lang; de 

middelfte Vinger of Toon , met de Nagel , twee 
Duim en Zeven Liniën. De Wieken, famen- 

gevouwen zynde, trekken een weinig over ’ 

End van de Staart heen. De Kop, het boven- 
fte van den Hals en Vlerken , de Stuit en on- 

deríte Staartvederen,zyn grysbruin , de omtrek 

der Oogen is zwart. De Keel, het onderfte 

van den Hals, de Borft , Zyden; het opperfte 

van den Buik en de onderfte Vlerkvederen, 

zyn wit en gevlakt met eenige rosbruine plek- 

ken , doch zeer dun gezaaid. Die aan de Keel 

en Hals ftrekken zig uit langs de Schaft der Ve- 

deren. Het onderfte van den Buik en Staart, 

en de Beenen ; zyn zonder Vlakken. De Slag. 

pennen zyn witen zwart gemengeld, als ook 

de Staartpennen , die overdwars met bruin ge. 

ftreept zyn. De Oogkringen zyn geel, gelyk de 

Pooten; de Bek en Nagelen Afchgraauw. 

(Lo)Valk met geel Wafch,deStaart gevorkt en zeer 
lang ‚ bet Lyf Roeftkleurig , de Kop witagtiger. 

Dee- 

(zo) Falco Cerâ flavâ, Caudâ Forficatâ longifie 
inâ, Corpore ferrugineo, Capite pallidiore. Faun. Suec. 
$9. Milvus, GasNe „Av. 6xa, Arproy. Ornithe 368. FE. 

z. 
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Deeze Roofvogel heeft een byzonderen 
_ Naam onder de Havikken, in welker Geflagt 

hy geplaatft is door den Heer Brisson. Men 
geeft hem, naamelyk, den Latynfchen Naam 

van Mlilvus, die niet, gelyk fommigen willen; 

van de zagtheid zyner Vederen , maar van ’ 

Geluid, dat hy in’t Vliegen maakt, moet afge- 

leid worden; weshalve men een foort vän 

Fluit, die een allerzagtften klank geeft, 

Tibia Milvina plagt te noemen, zo Pesrus 

fchryft. In ’t Franfch noemt men hem Milan, 

in t Engelfch Arte en Glead; in ’t Hoogduitfch 

Weyer, Weiber of Grimmer: ook wel Schaven” 

mer, Stoszvogel en Heunertbief. Men noemt hem; 

in onze Taal, gemeenlykKuikendief , en ook wel 

Wouw. | 

Deeze Vogel is van de anderen gemakkelyk 

te onderfeheiden doof zyn gevorkte Staart, 
zegt Rajus. Hy heeft ook een byzondcre 

manier van Vliegen , byna zonder eenige zigt. 

baare beweeging der Vlerken door de Lugt 
Zweevende; zo dat hy als met een floot er- 

gens nedetvalt. Hier väân is de Engelfche 

Naam Glead, die van glyden komt; afleidelyks 

en Kite, ’t welk een Vlieger betekent; gelyk 

ook het Hoogduitfche Stosz-, dat is Stootvogel. 

Hy vangt gemeenlyk de Muizen in de Velden; 

en 

X. Wir. Ornsthol. 41. Tab. Â7e Raz. „Ay, ij. Aristns ; 

Av, 1. Pp: 4. Tab, 4 4, 
_EDerte {V,STuKe K 

A 
Arnrerbs 

IV. 

Hoords 
STUK. 
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jr, en eet ook Springhaanen en kleine Vogeltjes , 
AFDEEL: die nog niet in flaat zyn om te vliegen. 

k aide De gemeene Kuikendief is van boven bruin, 
stuk,  Weshalve hy de zwarte , Milan noir , geheten 

wordt; doch die bruinheid heeft enkel plaats 

in de Vederen , welken de Rug , Schouders en 

Wieken bedekken 5 al het overige, de Kop; 

Borft, Buik, Zyden, Beenen, Stuit en Staart, 

zyn witagtig. De groote Slagpennen heeft hy 

zwart, de kleine bruin. De Vederen zyner 

Beenen zyn zolang, dát zy meer dan de helft 

der Vingeren van den Voet bedekken , die 
klein zyn en zeer fchraal. Hy heeft ongevaar 

de grootte van een Haan. 

DeKoning- De Heer BrissonN befchryft ook een Huiken 

shae dief , die Dfilan Roial , Milvus Regalis , dat is de 

Fig.z, _ Koninglyke,genoemd wordt, hier nevens afge. 

beeld. Dezelve voert dien naam niet wegens ' 

zyne byzondere waardigheid , maar om dat hy 

door twee Valken, op hem afgezonden , fchoon 

in de Wolken zig verbergende, tot groot vere 

maak der Vorften op het Aardryk wordt neer. 

gefmeeten. In ’t Engelfch heet hy de lang- 

gewiekte Kuikendief of Puttock (+). Zie 

hier de Befchryving van een zodanigen Roof= 

vogel „ dien de gemelde Heer , in. het Kabinet 

van REAUMUR , opgezet voor zyne Oogen 

hadt. 

Zyn langte is, van het end des Beks tot aan 

het 

(Ì) CHARLETON, Onomaft, Zoicon, Lond, 1668 p 65. 
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het uiterfte van de Staart, twee Voeten, en 

tot aan de toppen der Nagelen, zeftien Dui- 

men. De Bek is negentien Liniën lang, de 

Staart twaalf Duimen, de middelfte der 
Voorvingeren, met den Nagel; omtrent twee 

Duimen. Zyn Wieken hebben vier Voeten 

agt Duimen vlugts, en ftrekken zig; famens 

gevouwen zynde;, byna tot aan het end van de 

Staart uit. De Keel, Kop en het naafte deel 
van den Hals, zyn witagtig graauw , met bruis 

ne Vlakken, die langs de Schaft van ieder Ves 

der loopen; welken aldaar lang en final zyn: 
Het overige van den Hals, de Borft, Buik, Lys 

den en de binnenkant der Vleugelen, zyn ros ; 

met bruine vlakken. De Beenen en Dekvedes 
deren van de Staart zyn bleeker ro8; die va 
de Rug bruin. Op de Vlerken ziet men bruin; 

ros en wit, gemengeld, gelyk ook aan de kort- 

fte Slagpennen; de langften zyn zwatt. De 

Staartpennen zyn alle ros , doch ten deele met 

witte en zwarte punten en randen. De mid. 
delfter zyn veel korter dan de buitenften wezs 

derzyds. De Voeten geel , gelyk ook het Wafch 3 
de Bek en Nagelen zwart. | 

De Kuikendief wordt in Europa, Afia en 

Afrika, gevonden. Hy verhuitt over den Pon: 
tus Euxinus,of zwarte Zee, in Afie, worden. 

de geteld onder de Trekvogelen. Menzegt, dat 

de zwarte beter is tot het vermaak der Groos 

ten , dan de Koninglyke, laatft befchreevens 

Beiden zyn zy op Kuikens zeer verflingerd 

E, Deer KV. Stum, K 3 doeh 

Ï, 
AFDEEL, 

IV: 

HoorD= 

STUK 
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doch eeten by gebrek allerley Ontuig, en 

zelfs wel Vrugten. Aan de Kuft van Guinée 

js hunne ftoutheid, zegt men, zo groot, dat 

zy het Vleefch, op het midden van de Markt, 

de Negeren , dech inzonderheid de Negerinnen , 

uit de handen rukken. 

(rr) Valk met geel Wafch, de Staart als een 

Schaar , en zeer lang , het Lyf boven bruin ; 

onder wit. | 

Men kan deezen, die van Krein Peruviaan- 

fche Valk, met een gevorkte Staart, en van 

CATEsBY de Sperwer met eene Zwaluwftaart, 

of Havik met een gevorkte Staart geheten 

wordt; wegens de langte van die Staart, met 

reden, de Schaarftaart noemen , ’t welk het 

woordt forficatus uitdrukt. BrrissoN noemt 

deezen Vogel, die geduurende den Zomer in Ka- 

rolina zig onthoudt , de Karolinifche Kuikendief , 

en zegt, dat dezelve van boven donker paarfch 

is, van onderen wit, gelyk ook de Hals en ’ 

Hoofd: de Slag. en Staartpennen purperagtig , 

met groen gemengd. Hy is byna zo groot als 
de Koninglyke Kuikendief , hebbende een 
Staart van dertien Duimen lang, aan de kan- 

ten , in ’t midden niet boven de vyf Duimen , en 

leevende van Infekten, die hy, over de Boo- 

men en *t Kreupelbofch vliegende, vangt. 
(12) Valk 

(rx) FalcoCGerâflavâ, Caudâ forficatá longiffimâ Corpore 
fupra tufco fubrus albido. Syft. Nat. X. Accipiter Caudä 
furcatà, Carzss. Carol. Lp. 4, Tab. 4e 
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12) Valk met bet Wafch en de Pooten geel, rm; 
bet Lyf Afchgraauw met bruine Vlakken, AFDERLe 

de Staart met vier zwartagtige Banden. ad 

STUKe 
Deeze foort van Roofvogelen is het, die in scrr. 

het byzonder den Naam draagt van Walk, wel- Gent/lis. 

ke, zo wel als de Franfche Naam Faucon, de pj he. 

Engelíche Falcon, en, die in andere Taalen van Fig. 3. 

Europa gebruikt worden , af komftig is van het 

Latynfche Woord Falco , ’t welk waaríchyn- 

Iyk ziet op de haakswyze figuur van derzel. 

ver Bek en Klaauwen. Sommige Valkeniers on- 

derfcheiden deeze Vogelen, in ’t algemeen, in 

Edele en Berg-Walken , doch zulks voldoet niet; 

zo KLrIN te regt heeft aangemerkt. BRISSON 

brengt de Uitheemfche Valken in 't Geflagt der 

Havikken of Sperwers , (Accipitres , Eperviers ,) 

en Adf de Valken van de Roofvoge. 

len door de kleur alleen. Hy maakt van den 

gemeenen Valk,den Edelen en Uicheemfchen , 

jeder een byzondere Soort. Zie hier zyne vere 

fcheidenheden van den eerften. 

À. Eenjaarige Valk. |D. Witte Valk. Verfchee 

B. Geboghelde of Oude.lE. Zwarte Valk. denheden, 
C. Valk met een wittenjk. Gevlakte, 

Kop. 

G. Brufí. 

(z2) Falco Cerâ Pedibusque flavis, Corporecinereo, mae 
culis falcis, Caudâ fafciis quatuor nigricauribus, Fawn, 
Suec. Go. Falco gentilis, WirL.Orzithel. 46. Raj. Av. 13. 
Falce montanus. WiLL.Orsóshol. aid Tab. 5,Raj. „Av. 13: 

3 1 Deen IV. STUK, 
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G. Bruine Valk. K. ItaltaanfcheValk. 

H. Roode. L. Yflandfche. 

IL. Roode Indiaanfche, |M. Saaker of Brittan- 
nifche, 

De gemeene Valk, waar van dit verfcheiden. 

heden zyn, ten opzigte van den Ouderdom, 
de Kleur en Woonplaats, heeft, zegt hy, de 

grootte van een middelbaar Hoen. De langte 

is, zo wel als de hoogte, agttien Dui. 

men. De Bek is ongevaar een Duim lang, 

de middelfte Toon , met de Nagel, twee; 

de Staart ruim vyf Duimen. Zyne Wieken 

hebben drie Voeten vlugts. Hy is over ’t ge- 

heele Lyf bruin, doch de randen der Vederen 

zyn een weinig ros: ook vindt men aan den 

Hals eenige rofle Vlakken , en een witagtige 

kleur aan de Keel. De Oogkring is geel, za 

wel als het Wafch, de Bek blaauwagtig , doch 

aan de punt zwart: de Pooten zyn groenagtig 

geel, de Nagelen zwart, 

De witte Valk munt in” fchoonheid boven 

de anderen uit, en wordt hierom by de Vor- 

ften meeft geagt. Veele Leenmannen „in fom- 

mige deelen van Europa, zyn verpligt ge- 

weeft , aan hunnen Leenheer jaarlyks hulde te 

doen , met denzelven zulk een Vogel ter 

hand te ftellen. Op die Voorwaarde, by voor- 

beeld , werde het Eiland Maltha , door Kei- 

zer Karel den V., aan de Ridders van Rhodus 

opgedragen. De Koning van Denemarken zende 
jaarlyks een Schip naar Ysland , om van daar 4 

inzonder. 
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inzonderheid, witte Valken te haalen, die van hem 

wel eens worden prefent gedaan aan deeze 

of gene Mogendheden. Zeer zeldzaam vindt 
PMen « &r die, geheel  Melkwit zyn: de 

_meeften, die wit genoemd worden , hebben 

geelagtige Vlakken, en in fommigen zyn de 

toppen der Slagpennen zwart. De eenigfte 
geheel witte Valk , welken de Heer AuBrvy 

heeft in zyn Kabinet, zegt Brisson, is op de 

Rug en Vleugels met bruine Vlakken gete- 

kend, en heeft bruine Banden dwars over de 

Staart. 

Even zo min zyn ook de genen, die zwart 

of rood genoemd worden, t'eenemaal van zo. 

danig een enkele kleur. Meeft alle Valken 

zyn min of meer, en fommigen zeer fierlyk 
gevlakt; gelyk die van de Hudfons. Baay , wel. 

ken de Heer Epwarps zo keurlyk afbeeldt (4). 

Hy heeft omtrent de grootte van den gemee. 

nen Valk: maar de Kop is vry klein, de Hals 

kort, en de Beenen van middelbaare langte. 

Op de Kop en Rug is hy bruin van kleur; 

de Stuit en Staart zyn donker Afchgraauw, met 

zwarte Streepen gebandeerd. ‘Ter wederzyde 

van den Kop vertoont zig een groote lang- 

werpige zwarte Vlak, die onder de Oogen 

aanvang neemt, en zig uitftrekt tot aan het be- 

“gin van en Hals. Van onderen is de Vogel 

geheel wit , doch met bruine Vlakken. 

| De 

() Epw, Ay. Tom. ke T:b. 3 

Ä,DEE IV, Tumes K 4 
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IL. De meefte Valken worden gevangen in de 

AFDEEL. Noordelyke deelen van den Aardbodem. In 

H B Noorwegen komen jaarlyks eenige op denVangtt 

stuk, deezer Vogelen afgerigte Valkeniers , uit 

sed Duitfchland of Brabant , die daar toe verlof 

vangt, hebben van zyne Deenfche Majefteit , en 

blyven omtrent een Maand lang ín het Geberg- 

te; weetende de Valken, door middel van een 

Duif, onder een foort van Slagnet te lokken; 

doch wel voornaamelyk gefchiedt in Yfland dee. 

‚ze Vangft, gelyk ik gemeld heb: alwaar men 

ze magtig wordt door middel van Vogelen , 

die daar op in ’t byzonder zyn geleerd , wor- 

dende in Kouwen op den Grond gezet, Als 
deezeVogelen den Valk,in del.ugt,op ongeloofly- 

ke afftanden gewaar worden , geeven zy’er onmid. 

delyk kennis van ean hunne Meefters, door 

zeker gefchreeuw; waar op deeze , die in een 

kleine Tent, met groente overdekt, verbore 

gen zitten, aanítonds een Duif aan een Touw 

uitlaaten, en de Valk, die 'er op neervalt, 

wordt levendig gevangen, in het Net, dat men 
hem over ’t hoofd fmyt. 

Wanneer het Schip, dat tot overvoering 

der Valken gefchikt, is, gereed legt om 
zeil te gaan, zo flagt men voor hun zeker 

getal Rundvee en Schaapen; waar van het 

Vleefch, met heaaken, aan de Maften en Tou- 

wen wordt opgehangen. Men fcheept ’er ook 

eenige levendig Vee in, om daar van agtervol- 

gelyk op de Reis gebruik te maaken, inge- 

valla 
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valle men geen Eiland onderweg mogt kunnen 1, 
aandoen. Maar , zo menigmaal men elders AFDEEL 

aan Land komt, verzuimt men niet, aldaar Hi et 

een nieuwen Voorraad op te doen van Bees- stuk, 
ten, frifch van ’t Veld gehaald ; dewyl ’er voor- 

gegeven wordt, dat de Valken veel beter vaa- 

ren, wanneer hun verfch geflagt Vleefch wordt 

eseven:. Men „neemt ‘er. al. hee Ver afs 

en geeft hun niet dan het magere, aan dunne 

Lapjes gefneeden, gemengd met Olie en Eije- 

ren. Ook is men zorgvuldig, om ze alle mor- 

gens te kammen en te borftelen. Met één woord, 

men ftelc, al wat doenlyk is, in ’t werk , tot 

behoud van dezelven. In ’t Schip zynde , 

houdt men hunne Oogen toegedekt en zy wor- 

den ’er geplaatft in onbeweeglyke Raamen , of 

op dunne Houten Latten , bedekt met Mos 

en met grof Laken bekleed, op dat zy zagt 

en tevens koel mogen zitten ; want anders 

worden hunne Pooten heet, en ’er komt een 

foort van Podagra in. De ledige ruimte, tus- 

fchen de Raamen en Latten, is voorzien met 

Touwen , overdwars en digt aan elkander gefpan- 

nen; op dat de Valken eenig fteunzel mogen 

hebben in de flingeringen van het Schip , en 

dat zy zig niet kwetzen mogen, wanneer zy 

kwamen te vallen, | 

Dit alles, zegt de Heer ANpeRsON, dat hy 

vernomen heeft van een Koopman, die de Rei- 

ze van Ysland naar Koppenhagen hadt gedaan 

in het Valkfchip , dat jaarlyks derwaards ge- 

Je Der, IV. Stuma Ks ZON 
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zonden wordt met eenige Valkeniers, De Ko- 

ning betaalt hun voor ieder graauwen Valk vyf 
Ryksdaalders , voor een bonten tien en vyftien 

voor een witten. Het Schip, dat den 1 Sep- 

tember des jaars 1754 te Koppenhagen aan- 

kwam , bragt honderd -agt-en - veertig Valken 
over, waar onder twaalf witte waren. 

De witte Valken zyn niet alleen de fchoonften 

maat ook keurlyk tot de Vogeljagt. De Valken 

worden meeft gebruikt tot het vangen van Kraan- 

vogelen , Reigers en dergelyke groote Diee 

ren, of ook van Kraaijen en Aakfters , Velde 

hoenderen, Patryzen, en zelfs van Haazen of 

ander Wild. In Perfie, zegt men , vangen de 

Vorften en Grooten ook Harten door middel 

van Valken of dergelyke Roofvogelen. Van 

ouds fchynt die Liefhebbery in Europa groo. 

ter geweeft te zyn dan tegenwoordig: hoewel 

zy in Duitfchland nog veel plaats heeft, inzone 
derheid op * Keizerlyk Slot Laxemburg by Wee- 
nen. In de Nederlanden wordt ook, in de Plak- 
kaaten op de Jagt, welken zyne Hoogheid in den 

jaare 175o vernieuwde, van het Vogel of Hoen. 

vliegen melding gemaakt, en ‘tzelve, benevens 

het Taagen door middel van Honden, tot de 

Weyery betrokken. Men telt ’er de Patryzen, 
Faifanten , Korhoenderen, Zwaanen, Trapganzen;, 

Reigers , Scholferts of Scholvaars en Kraanen , om 

die reden, onder het vliegend Wild en Edel Ge- 

vogelte , ’t welk niemand geoorlofd is te fchie- 

ken of te vangen in Holland en Weftvriesland, 
noch 
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goch ook in ’: Land van Heusden, noch in Gel. 

| derland; uitgezonderd de genen, die daar toe 

bevoorregt zyn , en volgens de Plakkaaten. De 

Jagt met den Vogel ftaat voor de gekwalificeer- 

den vry, van den 1 September tot het laatft van 

November (*). 
De Valken zyn zeer roofzugtig en vallen 

aan op al het Gedierte , waar op men ze ge. 

leerd heeft aan te vallen 3 pikkende hetzelve 
in de eerfte plaats de Oogen uit, waar dgor hets 

middelerwyl van den Valk naar den Grond ge- 

dreeven of opgehouden in zyn loop , in de magt 

der Honden komt, die ’t zelve den Jaager of Wey- 

man aanbrengen. Ik zal van de manieren, op 

welken men deeze Roofvogels daar toe afrigt;, 

hier niet in’ breede ípreeken; meldende alleen- 

lyk, dat deeze Vogels ten dien einde gekaperd 

worden, en metBellen aan dePooten voorzien , die 

‘er om vaft zyn gemaakt met een ftuk Leder; en 

dat deVogelaar hun op de Hand of op een Stok 

draagt ; waar op hyze ‚ na dat een of meer Vogelen 

door hun zyn neergeftooten , weder te rug lokt; 
wenkt of roept. Ik zal ook geen gewag maa- 

ken van de verfcheiderley Ziekten en Kwaa. 

len der Valken , waar van ALDROVANDUS ZO 

breedvoerig fpreekt ; laatende zulks voor de 

Valkenieren over (f). 
De 

(*) Zie de Nederl. Faarboeken van ’t Jaar 1750 en 
1752, en vergelyk her III. SruK deezer brai id 
Hiftorie, bladz. 65, 66. 

(f) Men kan omtrent dir alles nazien het Musshoude- 
1, Daar, IV, Sruxe dek 

En 
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De Saaker of Brittannifche Valk wordt voor 

den beften gehouden tot de Jagt der groote 

Vogelen, doch hy is zeer moeijelyk te behan- 

delen. Men noemt hem in ’t Engelfch the Sacre, 

in ’cFranfch le Sacré, en het Mannetje Sacret , 

in ’t Hoogduitfch Sacker of Socker; anders ook 

Stok- en Stoot- Valk. By den naam van Falco 

Sacer , datis de Heilige Valk, vindt men hem 

in de Werken der Ouden geboekftaafd , zonder 

dat de eigentlyke reden van die benaaming bly- 

ke. Mén zou egter mogen denken , of zy ook zag 

op deszelfs uitmuntendheid in grootte en moed; 
dewyl geen andere op het grove Wild aanvalt, 

dan deeze. Hy is veel grooter dan de gemeene 

Valken en komt den Gier-Valk zeer naby , heb- 
bende een bruinagtige Rug en een gevlakt Lyf, 

met witte Beenen. De Valkeniers onderfchei- 

den ’er drie Soorten van : de eerfte Sapb ge- 

naamd „ die Haazen vangt en jonge Herten, 

Vindt men in Egypte; aan de tweede, die zig 

meefter maakt van Deinen en Rheën, geeft 

men den naam van Leury, en de derde, die 

Sinaire heet of Pelgrim, wordt voor een Trek- 

vogel gehouden, die uit Rusland, Tartarie en 

van de Zwarte Zee, verhuift naar ’t Zuiden, 

zelfs tot in Indie. Men vangt deezen , op 

de Levantíche Eilanden, Cyprus, Candia en 
Rho. 

lyk Woordenboek van Cuomer, alwaar inzonderheid van 
het leeren der Walken breedvoerig wordt gehandeld; op 
* woord VoczEr. } 
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_Rhodus; doch, waar hy neftele of zyne Woon: 

plaats hebbe , is geheel onbekend. 
De Edele Valk; die den naam van Gentilis 

draagt by de Schryveren, en van ALBiN tam 

gemaakte of getemde Valk genoemd wordt, 

maakt, volgens BrissoN , een byzondere Soort 

uit, zynde een weinig dunrer en kleiner dan 

de withbeemfche Valk. Van boven is hy donker 

bruin, aan de toppen der Vederen roeftkleurig: 

het Lyf van onderen geelagtig, met laygwer- 

pige bruine Vlakken: de Slagpennen zyn bruin; 

doch mert zwarte Streepen overdwars geban- 

deerd. Dezelveis het, welken Linneus in dee- 

ze Soort noodzaakelyk fchynt te bedoelen , als 

een Inboorling zynde van Sweeden , daar hy in 

de Dalekarlifche Alpen mernigvuldig gevonden 

en ’er jaarlyks, van de Duicfchers, gevangen 

wordt. 

Den uitheemfchen vindt men ook de Pelgrim 

genoemd ‚- wegens zyne verhuizing boven 

gemeld, en in ’t Hoogduitfch Wander- Falck, 

by de Engelfchen blaauw gerugde Valk of Ar- 

dearius , dat is de Reiger.Valk. Zyne kleur is 

van boven Afchgraauw, met bruinagtige Ban. 

den overdwars geftreept;5 van onderen rosag- 

tig wit, met zwartagtige Banden: de Slag- 

pennen beurtlings Afchgfaauw en zwart ge- 

ftreept, aan ’t end rosagtig wit. BrissoN, by 

wien dit ook een byzondere Soort is, telt ’er 

twee Verfcheidenheden van ; te weeten de 

Barbaryfche, die wat kleinder, en de Tarta+ 

L Danst, IV, Sewss rifche , 

u. 
ÄFDEELs 

IV. 
Hoorp. 
STUKe 

Edele Valk. 

De Pelgrinn. 
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rifche, die een weinig grooter is, hebbende 

de Wieken van boven ros- of roodagtig. 

Voorts heeft hy ook de Rots- en Berg- Valk s 

waar van-de laatfte, zo ’t hem voorkomt; wel 

eene Verfcheidenheid van den eerften zou 

kunnen zyn. Zy Zyn, op ver naa; zo groot 

niet als de Pelgrim of uitheemfche Valk. De 

kleur is van boven Afchgraauw, met de Schaf- 

ten der Vederen zwart; van onderen fosagtig 3 

gemengeld met langwerpige bruine Vlakkens - 

de Staartpennen Afchgraauw, aan ’t end zwart 

met witte: toppen. Hy worde by de Schry= 
vers, om dat hy in de Rotfen neftelt ; Litbo- 

Falco of Falco Lapidarius, dat is Steenvalk ; ges 

heten. De Bergvalk is van boven Afchgraauw 

of bruin, met een zwarten Kop en ronde Vlaks 

ken op de Borft. Men vindt ‘er eene Ver. 

fcheidenheid van, met blaauwe Pooten en 

bleekblaauwagtig van kleur, die van de Duit- 

fchers Zwitter-Falck en van fommigen Sprintz- 
Blaw fusx genoemd wordt, verfchillende van 

den geflernden Valk , die ook blaauw is van 
Pooten , doch zwartagtig over ’t Lyf; met 
Vlakken , die naar Sterren gelyken, gefpren- 

keld, en van den gekuifden Valk der Ooftins 
diën. By Epwarps wordt een Valk afgebeeld 

van de Hudfons-Baay , verfchillende weinig in 

kleur van de Europifche Bergvalken, omtrent 

van lyvigheid als een middelmaatig Hoen. Deeze 

maakt aldaar Jagt op de witte. Berghiogpeg. 

fen Gar / LE. 

(*) Av. Tom 1, Tab. 53. Sub. titulo Buze cendrées _ 
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Lemery zegt, dat het Ver der Valken U 
dienftig zy voor Oogkwaalen, om de Getwel- Hebe 
len te doen verflaan , als ook om de Zenu. en 
wen te verfterken. Hunne Vuiligeid is op- stux. 

loffende ,‚ wanneer men die uitwendig legt op 

het ongeftelde Lighaamsdeel. Men kan ’er 
ook van inneemen om te zweeten. Her Vleefch 

werdt oudtyds dienftig geagt tegen de Ziekten 

der Herfenen. 

(13) Valk met bet Wafth en de Pooten geel, „ ep 
de Rug bruin, een witten Nek en een bleé- Boomvalk 

ken Buik, die getekend is met langwe: pige 

bruine Vlakken. 

Deeze wordt in Duitfchland gemeenlyk Baum. 

falck, dat is Boomvalk, by de Engelfchen 

Tree. Falcon, ’t welk even ’t zelfde betekend; 

doch ook Hobby en kleine Buizert geheeten: 

de Franfchen noemen hem Hobreau of Hobereau, 

Hy is ongemeen heet op de Leeurikken, die 

‚‚ voor hem zo bang zyn, dat zy op het gezigt 

van deezen Vogel wel onder de Kleederen der 

Menfchen, of in een rydende Wagen, hunne 

verfchuiling zoeken. Hy wordt in Sweeden 

ook gevonden, alwaar hy zyn Neft in de Boo- 
men maakt. Zyn grootte is omtrent als die 

der Rots- en Berg-Valken. Van boven is hy 

bruin 

(z3) Falco Cerà Pedibusque flavis , Dorfo fafco, Nue 
châ albâ, Abdominelpallido maculis oblongis fufcis. Fau, 
Suec. 64. Subbuteo. ALBIN, Av. Iup. 6. Tab, VL Rat. 
„Âv. IS. 

. Ï. DEEL, äY. Stums 
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bruin van kleur, van onderen wit, gemengeld 
met bruine Vlakken; onder aan den Buiken aar 

de Beenen ros; de Staartpennen grys-bruin, de 

zydelingfe inwaards met ros overdwars geftreept. 

BrissoN befchryft een anderen Valk, dié 

van hem de Leeurik.Sperwer eù van anderen 

Leeurikdief genoemd wordt (*); zynde onge- 

vaar van eene zelfde grootte , doch de kleur is 

van boven ros, met bruine ftreepen overdwars 4 

van onderen rosagtig, met langwerpige bruine 

Vlakken, de Staartpennen rosagtig, met bruine 
Banden geftreept, aan ‘t end zwart met witte. 

toppen. Het Mannetje verfehilt van het Wyfje ; 
doordien het den Keel roffer heeft. 

(14) Valk met het Wafch, en de Pooten geel, 

bet Lyf bruin, den Buik bleek met bruine 
Vlakken. 

Deeze Vogel is in Duitfchland bekend by den 
paam van Butz- Hart, Busz-Abrn , Busx-Hen ; 

Busx- Hard, enz. De Franfchen noemen hem 

Bufe of Bufurt, de Engelfchen Buzzard. Onder 

de Schryvers is de Latynfche naam van Buteo 

algemeen. Alle die benaamingen zoùüden van 

het Syrifche Buz „ dat verfcheuren betekent; 

af komftig kunnen zyn. Men plagt hem als 

| een 
{*) Accipiter Nifus Alaudarius. CHARLET. Onomaft. p. 

64. N. 7. Falco varius, Alaudarum. KrE N, Av. p. 49e 
N. 9. 'Epervier des Alouettes « BRISSON. 

(14 Falco Cerâ Pedibusque luteis, Corpore fusco, Ab« 
domine pallido , maculis fuscis. Sy/f. Nat. X, Buteo vule 
gatis. GESN. „Av.146, Wirw Ornithol, 38, Tab, VL, Raje 
iv, 16. ALBIN, Ay. Ie Tab. ke 
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een foort van Arend aan te merken (f) Ook If. 
fchynt onder de Ouden het gevoelen te heb. AFDEELs 

ben geheerfcht, dat hy drie Ballen hadt ; wes- 

halven zy hem ériorchis noemden. Zyn groot- 

te is omtrent als de Koninglyke Kuikendief, 

hier voor afgebeeld en befchreeven. Van bo- 

ven is hy roeftkleurig bruin; van onderen wit 

en bruin gemengeld: de Staartpennen zyn met 

donkerer bruin overdwars geftreept , aan de 

toppen witagtig. De Afbeelding, welke Ar- 

BIN ’er van gegeven heeft, zou taamelyk goed 

Zyn, indien zy niet flegt gekleurd ware: die 

van JoHNSTON zyn niet zeer naauwkeurig. Dee- 

zeVogel heeft de byzondereEigenfchap, van, ge. 

tergd zynde, den Bek lang open te houden. 

Men vindt hem in Europa, daar hy op Kony- 

nen en Padden aaft. 

Een andere Buizert is ‘er , dien de Franfchen 

Bondrée , de Duietfchers Maus Falke , dat is Muise 

Valk , noemen, en de Engelfchen Honey. Buz. 

zard , in navolging van den Latynfchen Naam, 

Buteo Apivorus five Velpivorus; om dat hy van 

Byën en andere Infekten leeft, voedende zy- 

ne Jongen met de Poppen der Wefpen, zo Ra- 

jus getuigt. Linneus hadt deezen, zo wel 

als den voorgaanden,onder de Sweedfche Vo- 
‚gelen ook aangetekend, en gemeld, dat zyne 

Eijeren Afchgraauw zyn, met bruine vlakken, 

en dat hy in de Boffchen woont, wordende in 
9 

(Ì) Zie het IV. Deer. der Uirgezogte Verhandelingen 

Je DExL, IV. STuKe L 

IV: 
Hoorp= 
STUK 
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N. _’Sweedfch Slagbok geheeten. Vanden regten 

Al 5 klak Buizert hadt hy gezegd, dat dezelve aldaar zeer 

AN gemeen is, inzonderheid by Upfal, waar de 

STUK. Jongen sin ’t midden van July , op de Haagen zit- 
ten, geduurig gierende , weshalven de Uplanders 

hem Quidvogel noemen. De grootte vande een, 

zo wel als van den ander, is gelyk een Hoen. 

De Muis. Valk, heeft bruin Wafch, doch ver= 

{chile in kleur weinig van den Buizert , wiens Ei 

jeren wit zyn, met enkele rosagtige Vlak. 

ken Cf). | | 

De Heer BrissoN, die deeze twee Soorten 

wel duidelyk onderfcheidt, befchryft , onder den 

Latynfchen Naam van Circus, een grooten Bui- 

zert, die egter niet veel grooter is dan de ge. 

meene, zynde van Maltha in ’t Kabinet van 

RrauMmur gezonden door den Heer Godebeu de 

Riville. ’t Schynt my toe, dat deeze in kleur 

ook weinig van den gemeenen Buizert vers 

fchille, uitgenomen dat hy wat roffer is, doch 

Zo rood niet alsde gene ,die van hem genoemd 

wordt de rofJe Buizert, en zo fraay niet ge- 

vlakt als de gefternde,. Friscm geeft, van 

deeze drie zeer goede Afbeeldingen (£). De _ 

Duitfchers noemen de twee eerften Hoender- 

Havik of Hoender.Gier , den laatftgemelden , we. 

gens zyne roodheid, Brand.Gier of Vijch- 

Gier, j (5) 

(}) Fauna Suecica, Yugd. Batav. 1746. pag. 22, | 

(£) Onder den naam van Milvus five Aftur. Tab. 72. 

„Accipiter Stellarins, five guttatus, Tab. 73. en, Valsar 
five Laniarius medius, Tab. 78 
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15) Valk met bet Wafch en de Pooten geel, 

bet Ligbaam ros met zwarte flippen, de 
Borft met langwerpige bruine Wlakken, de 

Staart rond aan 'tend, 

Groot is de verfcheidenheid van Naamen 
welken deeze Vogel in allerley Taalen heeft, 

en grootelyks verfchillende in afleiding van 

zyne hoedanigheden. De Griekfche Naam 

Cenchris , by welken hy den Ouden bekend was, 

fchynt oorfprongelyk te zyn van de kleine tip. 

pen, waar mede zyn Pluimagie, even als de 

Huidvan fommige Slangen, fierlyk is gefpren. 

keld. Het Latynfche Woordt Tinnunculus , wil. 

len fommige afgeleid hebben van het geklank 

zyner Stem, of, zo het Triftunculus moefte zyn, 

van het Italiaanfch Woord Triftatello, ’t welk 
een loozen Guit betekent, wegens hunne door- 

traptheid in ’t vangen van Vogeltjes en Muie 

zen,dact de voornaamfte fpyze deezer Roof voge- 

len is. De SpaanícheNaamCernicalo en deFranfche 

Cresferelle, alsook de Engelfche Keffrel , zouden 

van het Griekích kunnen afkomftig zyn. Hy 

maakt een zonderlinge beweeging met zyne 

Vleugelen in de Lugt, even of hy aan het 

wannen ware, en deswegens noemen hem de 

Duit. 

(zs) Falco Cerâ Pedibufque flavis, Dorfo rufo punce 
tis nigris. Peftore maculis longirudinalibus fufcis, Cau» 
dâ rotundatÂ. Faun Suec. Tinr unculus five Cenchris. GESN, 

„Âv. 54. Auprove Orntth, Vp. 395 WILL, Orntthol, 

so. Tab. 5. Raj. /v- 16. ALsiN, „Ap. I, p. 7, Tao 
7e (foemina) & UL p: 5 Tab, 5. 

Eedurre IV, S1WKg | 
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Duitfchers fomwylen Wannen-Vaber of Wannen- 

Waeber, de Engelfchen Wind-Vanner en Wind- 

bover: want even als de Meeuwen , wanneer 

zy op Vifch loeren; zo houdt hy zig in de 

Lugt door ’t flodderen zyner Wieken ftil, en 

m'kt op zynen prooy, daar hy dan eensklaps 

op nedervalt. Zyne gewoonfte naam, egter, 

is afgeleid van zyne huisvefting in de Toorens 

of Muuren van de oude Sloten , namelyk Stein- 

gall , Steinfchmatz ‚, welken wy in ’t Nederduitfch 

navolgen, met Steengal , Steenfchmeizer. De 

Sweeden noemen hem, nog eigener , Kerk- 

Valk, Toorn-Valk. 

Deeze Roofvogel is een inboorling van Eu- 

ropa, daar men hem zo wel in de Zuidelyke 

als Noordelyke deelen vindt. Hy is kleiner 

dan deBuizert,hebbende de langte maar van veer- 

tien Duimen; doch het Wyfje is een weinig 
grooter dan het Mannetje , daar het ook in de 

kleur des Kops van verfchilt, die met zwarte 

Vlakken is gefprenkeld, en in het Mannetje 

geheel Afchgraauw. Van boven is de Steen- 
fchmetzer bruinagtig ros of donker rood , van on- 

deren bleeker ros of Roeftkleurig , over ’t ge- 

heele Lyf met zwart gevlakt. De Staartpen- 

nen zyn Afchgraauw, aan ‘t end zwart met 

witte toppen. BrissoN twyfelt , of het ook 
de Gulden Valk zy van Krein, die een Lood. 

kleurigen ronden Kop heeft , en getekend is 

met zwatte Pylswyze vlakken. LiNNaus 

zegt, dat het Wyfje de grootte van een Duif 

heeft 
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heeft, en voornaamelyk van het Mannetjedoor _ IL 
NS zl F SE Las de kleur van de Staart verfchilt. Deeze Vogel, ASPE 

zegt hy, legt vier witagtige Kijeren, met vee- poorp. 

le roode Vlakken. f STUK. 

(16) Valk met het Wafch en de Pooten geel AE 
, Suflator. 

bet id witagtie bruin , de Oogdekzelen Opblaazer. 

beenig. 

Deeze wordt in Suriname gevonden, alwaar 

hy door den Heer RorANDER is waargenomen en 

dus befchreeven. Het Lyfis van boven bruin, 

met Vederen die aan ’t onderfte wit zyn : van on. 

deren uit geel , wit en bruin gevlakt, gelyk ook 

de Staartpennen. De Neusgaten zyn door een 

Vleezig uitwas van elkander gefcheiden. Ver- 

gramd zynde of verfchrikkende blaaft hy den Kop 

op, dat dezelve zo groot wordt als het Lyf, 

(17) Valk met bet Wafch en de Pooten geel, es 

de Oogleden wits bet Ligbaam uit bruin en Sioen ne 

witagtig gemengeld, de Kop wit met een 

zwarten Kring. 

Deeze huisvelt , volgens RorANDEr , in, 

Zuid-Amerika. Hy heeft het Lighaam boven op | 

de Rug , de Wieken en Stuit bruin 5 de Keel, 

Hals „ 

(zó) Falco Cerà Pedibusque luteis , Corpore fufco 
albido , Oculorum operculis offeis. £yft. Nat. X. 

(27) Falco Cerâ Pedibusque luteis, Palpebris albis , 
Corpore fufco albidoque vario, annulo nigro Verticem 
album cingente. Sy/f. Nat. X. 

„Lpzm, IV. Stuk L 3 
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Hals, Borft, Buik en Vleugelen, zyn wit van 

onderen: de ‘Staart heeft geele en zwarte ban- 
den. Als hy een Menfch verneemt, zo fcha-- 

tert hy. / 

(18) Walk met geel Wafch en een bruinen 

Kop, de top van “t Hoofd en de Buik rood, 
de Wieken blaauwagtis. 

De Engelfchen noemen deezen Roofvogel, 

die in Amerika huisveft , den kleinen Havik. 

Pater FruiLLEE noemt hem kleinen Sperwer „ de 

Kuikenvreeter , doch deeze is het Wyfje. Ca- 

TEsBv geeft van het Mannetje een zeer goede 

Afbeelding. De nevensgaande heeft de Heer 
BrissoN doen maaken naar een Wyfje, *t welk 

zig opgezet bevondt in het Kabinet van Rrau.- 

MUR. Men vindt deezen Vogel in verfcheide 

deelen van Amerika en op de Weftindifche Ei. 

landen. De dikte is omtrent als een Merel. Van 

boven is hy Wynagtig ros, met zwart over- 

dwars geftreept , de Kop blaauwagtig, mer een 

troffen top. De Wieken zyn van boven, in het 

Mannetje, blaauwagtig Afchgraauw , in het Wyfje 

Wynagtig ros 5 in ct Mannetje met zwarte pun- 

ten, in ’t Wyfje met zwart overdwars geftreept. 

Onder den Latynfchen Naam van Zfalon en 

den Franfchen Esmerillon of Emerillon, is van de 

Ouden een Vogel befchreeven, dien de Duit. 

fchers 
(18) Falco Cerà luteà, Capite fusco , Vertice Abdo- 

fnineque rubro, Alis coerulescentibus. Syff. Nat X, Accte_ 
Piter minor, CarasBr Carolin, 1, p. Se Tab. 53 
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ain Myrle of Smyrle noemen, de Engelfchen 1. 
ÄFDEEL. 

Merlin, JorNsToN geeft daar van, op Tab, 

XIII. , een taamelyk goede Afbeelding , die van Heen 

GESNERUS is ontleend, Tot deeze Vogelen sruw 

wordt de Karolinifche Sperwer van Brisson 

betrokken, dien hy deswegens noemt. ZEfalon 

Carolinienfis en Emerillon de la Caroline, Voorts 

heeft hy ’er nog een van de Ancillifche Eilan- 

den, die niet veel grooter dan een Lyfter is, 

van boven ros, van onderen wit, en over ’t 

geheele Lyf met zwarte Vlakken getekend, 

dien de Ingezetenen der gemelde Eilanden Gr. 

Gry noemen, wegens zyn gefchreeuw. Deeze 

aaft inzonderheid op kleine Haagdisjes en Spring- 

haanen , doch vreet ook wel jong gebooren 

Kuikens, of Vogeltjes. Bovendiew heeft Brise 

SON eenen Emerillon van St, Domingo befchree. 

ven en afgebeeld, die weinig van den Karoli- 

nifchen verfchilt. 

(ro) Valk met geel Wafch , bet Ligbaam bruins sax. 

van onderen wit, de Staart bruin met wier Columba= 
e rinse 

witte fmalle Streepen gebandeerd. A mêrikaan- 
fchee 

Deeze Duif-Sperwer van CarrsByv wordt in 

Amerika gevonden. Hy verfchilt, in werfcheide 

opzigten , van den gemeenen Havik of Duif 

Sperwer van ÂLDROVANDUs en anderen, gelyk 
wy vervolgens zullen zien. 

(20). 
(zo) Falco Cerâ lureâ , Corpore fufco fubtus albido, 

Caudà fuscâ, Fafciis linearibhus quatuor albise Syft. Nat, Xe 
Accipiter Palumbarius. CaArrsBv. Carol, E P: 5 T. 3 

k, Dazr, IV, Suk, 
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(20) Valk met geel Wafch, de Pooten en Bek 
blaauw , bet Lyf wan onderen met langwer- 
pige zwarte Streepen. | 

Deeze Vogel, die in ’t Franfch Lanier, in 

t Engelfch Lannar of Lanneret genoemd wordt, 

fraat onder den Latynfchen Naam bekend by 

de Autheuren. Hy is weinig kleiner dan de ge- 

woone Valken, en onthoudt zig in de Boffchen 

van Kuropa, zelfs in ’t Noorden , doch inzon- 

derheid in Vrankryk; weshalve hy ook Lana- 

rius Gallorwm wordt geheten. Zyn Naam wordt 

van het Italiaanfch Landero afgeleid, dat veel. 

eer van de Wolligheid der Pluimagie , dan van 
een by zondere verfcheurende aart zoude afkom- 

ftig zyn; hoewel Krein hem den bynaam geeft 

van wreeden Valk. De Duitfchers noemen hem 

Lanete of ook Schavimmer , dat is Zwemmer , mis- 

fchien, om dat hy als zwemmende fchynt te 

vliegen. De Engelfche Naam van Butcher- 

Bird, dat is Slagter of Slagt- Vogel, behoort 

niet tot deezen Valk , maar tot den Landus 

of Klaauwier, die een byzonder Geflagt uit- 

maakt 

De Kenmerken van en Zwemmer zyn, dat 
hy op de Rug en Vleugelen bruin is of Roeft- 
kleurig: het geheele Lyf van onderen witag- 

tig, met langwerpige zwarte Vlakken … een 

wit. 

(20) Falco Cerà lutea , Pedibus Roftroque cceruleis, 
Corpore fubtus maculis nigris longitudinalibus, Faun, 
Suec, Gr, Lanarius GESN, „Av. 76. Arprov. Orsithok 

Libr, V. Cap. IL. WrLr. Ornith. Li Raj. „Ay. Efe 
ALBIN, Av. IL Tab, 7, 



VAN DE VALKEN. 169 

witte Sreep boven de Oogen; de Wieken van 

onderen met ronde witte Vlakken getekend; 

| de Pooten blaauw. De Pooten zyn in deeze 

Vogel korter dan in de overigen van dit Ge. 
flagt, zegt BRIssON, die ook getuigt, dat het 

Mannetje kleiner dan het Wyfje zy. 

Deeze Autheur geeft nog twee Laniers ops 

waar van de een Afchgraauw is, de ander wit. 

De eerfte is van FriscH onder dien naam, en 

van EpwArps onder den naam van blaauwe Valk 

zeer wel afgebeeld; hoewel zy een weinig in 

kleur verfchillen van dien , welken hy uic het 

Kabinet van Reaumur befchryfc. De Duit 

fchers noemen hem graauw-witte Gier of Valk. 

Van den witten heeft JoHNsToN, op Tab. IX, 

twee Figuuren die uit heet Werk van ALpro- 

VANDUS zyn ontleend. Deeze noemen de Duit. 

fchers ook Zwemmer; za wel als den eerftge- 

melden, en fomtyds witte Hoender-Arend of 

graauwe Muizen-Arend. 

(21) Valk met het Wafch ende Pooten blaauw, 
het Lyf van boven bruin van onderen wit , 

den Kop witagtig. 

Onder de Vogelen van dit Geflagt, die don- 

ker Wafch hebben, begint LinNaus wederom 

met 

(2r) Falco Cerâ Pedibufque coeruleis, Corpore fupra 
fufco fubtus albo, Capite albido. Faun. Suec. 57- Falco 
Cyanopoda, Gisn. „Av, 74. Halizetus. ALprov. Ornithol. 
Libr. II. Cap. 3. Morphnos. ALprov. Orntthol. Libr, IL 
Cap. 8. Balbufardus, Wirr. Ornithol. 37. Tab. 6 Raj 
ÁÂv. Ór. 
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met de Atenden, waar van ’er maar ééne Soort 
by hem is, die dit heeft ; naamelyk de Vifch- 

of Zee Arend. Deezen hebben de Ouden, in 

‘ce Griekfch , Haltetos genoemd , ’t welk zo 

veel als Zee-Arend betekent. Men noemde 

hem ook Morpbnos en Anataria, waar van men 

in ’t Neêrduitfch Eenddooder maakt ,‚ om dat hy, 

in de Rietboffchen van Europa huishoudende!, 

veelal van Eendvogelen leeft, eetende egter 

ook Vifch. De Engelfchen noemen hem Bald- 

Buzzard of kaale Buizert, om dat hy van den 
Buizert meeft verfchilt door de witheid van zyn 

Agterhoofd. 

Grooteof Deeze, die op Plaat XXX. in Figu4. is afge- 
_Beenbree. 

ker. 
beeld, is van de kleinfte Soort zegt de Heer 

BrissoN, die de Tekening daar van heeft doen 

maaken naar zulk een Roofvogel, welke door den 

Biffchop van Senlis aan den Heer RrAumurwas 

gezonden en opgezet in zyn Kabinet geplaatft. 
Hy befchryft nog een grooten Zee-Arend, dien 

men gemeenlyk Beenbreeker noemt, volgens het 

Ofhfraga der Ouden, zynde onder deezen Naam 

by JoanstoN afgebeeld, doch niet naauwkeu- 
tig. Hy fchynt grooter te zyn dan eenige an- 
dere Arend, hebbende zo wel de hoogte alsde 

langte van drie Voeten vier en een halven Duim. 

De kleur is witagtig , bruin en Roeftkleurig, 
gemengeld ; de Buik witagtig getekend, met 
Roeftkleurige Vlakken; de Staartpennen aan ’ 
end zwart; de Pooten boven aan bekleed met 

bruin. 
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bruinagtige Vederen ; hebbende gitzwarte Nage. 

len, die een halven Cirkel uitmaaken. 

Van deezen Arend, die in grootte zelfs den 

Baardgier overtreft, wordt gezegd , dat hy wel 
het gewoone Aas der Roofvogelen niet ver- 

fmaadt, doch meeft van Viffchen houdt , waar 

van hy zig fomwylen meefter maakt, door de 

Otters te berooven van de Viffchen, welken 

zy gevangen hebben; doch gemeenlyk zyn 

Voedzel trekt van de Koppen en Ingewanden;, 

gie door de Viffchers worden weggeworpen, 

offchoon ‘er andere Vogelen op loeren: want 

zyn ontzaglykheid verjaagt de anderen altemaal, 

’% Gebeurt ook wel, dat hy zelf op den Vifch- 

vangft gaat en met zyne Klaauwen Viflchen, 

die taamelyk groot zyn, uit de Zee haalt ; maar , 

in dit Geval, vinde hy fomtyds in de Zee zyn 

Graf: dewyl de Vifch, te zwaar zynde, hem 

naar de diepte trekt, zonder dat hy zyne Klaau- 

wen kan ontwarren. Dan hoort men deezen 

Vogel yzelyk fchreeuwen, en ziet hem gewel- 

dig met de Wieken flaan; hoewel hy het ein- 

delyk moet kamp geeven. Men verhaalt, dat, 
aan de Kuft van Noorwegen, fomtyds wel een 

Vifch gevangen wordt, die nog Arendsklaau- 

wen in de Rug heeft; ’tgene men wil dat meeft 

met Heilbotten, die 'er zo groot zyn, dat zy 

een geheele Boot bedekken kunnen, plaats zou 

hebben. Ook zegt men voor de waarheid, hoe 

het niet ver van Bergen gefchied is, dat een 

Arend , die aan den Oever van eene Rivier 
1. Deur. IV. Stuk. ftondt 
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flondt en een grooten Zalm onder Water zag 

blinken, de Klaauwen van zyn ééne Poot in 
den Wortel floeg van een Elzeboom, die over 

’t Water uitftak, en die van den anderen Poot 

in den Vifch. De Zalm, nu, die niet alleen 

zeer groot was, maar ook in zyn eigen Ele- 

ment een dubbele kragt hadt, ging met zya 

Vyand onverhinderd in de Stroom voort, en 

deedt den Arend tot aan den Hals toe in tweek 

en fplyten (4). 

(a2) Walk met blaauw Wafch, de Pooten geel, 

bet Lyf bruin, van onderen met Afchgraau- 

we Banden; de Staart aan de zyden wit. 

Een Roof-vogel, die by de Ouden plagt ge- 

heten worden Heierofalco, dat is de Heilige 

Valk , waar van de Engelfche Naam Jerfalcon 

nog eenige gelykenis behoudt, voert heden- 

daags den Naam van Giervalk, om dat hy in 

grootte naar een Gier zweemt, in gedaante 

naar een Valk. De Franfchen noemen hem 

Gerfault. Hy is hier afgebeeld volgens de fi- 

guur, welke de Heer BrIssoN ’er van geeft, 

die zegt, dac de langte van deezen, welke op-= 

gezet bewaard wordt in het Kabinet van den 

Heer AuBry, omtrent twee Voeten was, de 

hoog- 

CH) PONTOPPIDANS. daturl. Pit. ban Pare 
Wenen. IL Th, bl r7o, 

(22) Falco Cerâ coeruleâ, Pedibus luteis , Corpore 
fufco, fubtus fafciis cinereis, Caudae lateribus albië. Fau. 
Suec. Gyrfalco, Wir, Ornith. 442 Rape Av. 538 
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hoogte een Voeten agt Duimen. Zyn kleur 11. 

__js van boven wit, met bruine vlakken ge- AFDEEL 

fprenkeld ; de Slagpennen der Vleugelen wit, de KAA 
de zydelingfe van buiten met bruine vlakken; srux. 

de Bek en Pooten bleek blaauwagrig Afch- 

graauw. Men vindt egter een groote verfchei- 

denheid in de kleur deezer Vogelen, die zom- 
tyds geel, rood en Afchgraauw zyn. Rajus 

befchryft ’er één, die wit was over ’t geheele 

Lyf, uitgenomen eenige zwarte vlakken, die 

de figuur van een Hart hebben, op de Rug en 

Vleugels, benevens zwarte {lreepen dwars 

over de Staart; aan de Keel, Borfít en Buik , 

fpierwit. Hy belaagt, zegt hy, inzonderheid 
de Kraanvogels en Reigers. LiNNaus zegt dat 

hy op Duiven aaft, en weinig in Sweeden ge- 

vonden wordt. BrissoN meldt, dat zyn woon- 

plaats zy op Ysland en in de Noorder Gewes- 

ten: anderen zeggen, dat Ierland en Noorwe- 

gen zyn Vaderland zy; doch dat men hem ook 

vindt in Rusland en Tartarie. BRrisson geeft, 

uit een ander Kabinet, de Afbeelding van een 

Yslandfchen Giervalk, die bruiner is en tevens 

zeer fraay gefprenkeld , doch nagenoeg van de 

zelfde grootte, 

(23) Valk met zwart Wafch, de Pooten baif _XXIIL 
kaal Apivorus, 

Muisvalks 

(23) Falco Cerâ nigrà, Pedibus feminudis flavis, Ca» 
pite cinereo, Caudz fafciâ cinereâ , apice albo, Faun. 
Snec. 66, Buteo Apivorus, five Vefpivorus, WirL, Ore 

_uóth. 38, Tab. 3. Ray. Av. 16, 
L Dezer, IV, STW&r 
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kaalen geel „den Kop Afchgraauw, de Staart. 

Afchgraauw gebandeerd met een witte punt. 

In ’t algemeen is deeze Vogel by de Schry- 

vers bekend onder den naam van Byën- of 

Wespen-eetende Buizert, en de Engelfchen noe- 

men hem Honig-Buizert , de Franfchen Goiran 

of Bondrée , de Sweeden Slaghock, doch de 

Duitfchers Maus-Falcke, dat is Muisvalk; ’t 

welk ik, als het naafte, gevolgd heb. Immers. 

deeze Vogel eet, wel is waar, Infekten, en 

hed" ke 

ik | 
Î 

4 

voedt zyne Jongen met de Poppen der Wes- 
pen, zo Rajus fchryft ; maar zyn voornaamfte 

Spyze zyn Muizen en Haagdiffen. Hy gelykt 

in grootte en gedaante den Buizert zeer, hoe. 

wel hy,in de kleur van ’t Wafch en van de 

Vederen, merkelyk daar van verfchilt. Ik heb 

’er hier voor reeds melding van gemaakt (*). 

(24) Valk met bruin Wafch, het Ligbaam 

Eryss de top van ’t Hoofd, Keel, Axelen en 

Pooten geel, 

Rajus oordeelt, dat deeze Vogel beter tot 
de Buizerten, dan tot de Kuikendieven thuis 

gebragt worde, dewyl hy geen gevorkten of 
gefchaarden Staart heeft. Veele Schryvers, 

egter; 

(*) Zie Bladz. rór. | 
(24) Falco Cerâ fufcâ Corpore grifeo , Vertice, Gulâ, 

Axillis, Pedibufque lureis, Sy/f. Mat. X, Falco Cerà lu- 
teo-viridi, Pedibus luteis, Corpore ferrugineo, Vertice 

fulvo. Faun. Suec. 63. Milvus Zruginofus. Wir. Orsith. 
42. Tab. 7, Ray. Av, 17. ALBIN, «Av, 1 po 3« Tab. 3e 
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egter ‚ noemen hem Milvus, en wel met den 

bynaam van ZEruginofus, wegens zyne kleur, 

die, volgens Brisson, bruin Roeftig is, met 

ros gemengeld, gelyk hem Linneus ook te 

vooren een Roeftkleurig Lyf gegeven hadt, maar 

hem thans grys heet. Deeze Vogel maakt zyn 

Neft in de Moeraflen, en deswegens wordt hy 

in ’t Hoogduitfch Waffer-Falck , in 't Engelfch 
Moor-Buzzard, in ’t Franfch Bufard de Marais, 

dat is Buizert der Moeraffen , genoemd; gelyk 

{ommige Schryvers hem ook Mfilvus Palufiris 

Falco Palufbris of Littoralis tytelen , en de Swee. 
den Hoenderdief. Zyn Lyf is, zo Raygetuigt, 

zo van boven als van onderen, Yzer-roeft. of 

Arendskleurig, uitgenomen de top van ’% 

Hoofd die uit den roffen wit is. Hy is klein- 

der dan de Buizert, en verfchilt, door zyne 

lange, dunne, geele Pooten, van de ande- 

EER Che 

(25) Valk met zwart Wafch , de rand en Poo- 

ten geel, bet Lyf bruin, de Staartpennen 

met bleeke frreepen, de Wenkbraauwen wit. 

Men noemt deezen Vogel gemeenlyk Havik 

of groote Sperwer-Walk, en Duiwenvalk tot on- 

| der= 

(}) Zie eene omftandige Befchryving van deezen Wae 
ter = Buizert in't IV.Deer der Uitgezogte Verhandelingen, 
bladz. 478. 

(25) Falco Cerâ nigrà, margine Pedibufque flavis, Core 

pore fufco , Re@ricibus fafciis pallidis, Superciliis albig, 
Sylt. Nat. X. Accipiter palumbarius. Arprov. Orzith, 
Libr. V. Cap. 2. Raj. „Av, zö. Ne Zo ALBIN, {ys Ele 

pag. 8. Tab. 8. 
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derfcheiding van den volgenden, die Vinken: 

walk genoemd wordt. Dewyl, egter, de En- 

gelfchen hem den Naam geeven van Gosbawks 

dat is Ganzen-Havik , en de volgende zeer heet 

is op Duiven, daar deeze meer op Hoenderen 

en andere groote Vogels aaft ; zo oordeeldeik, 
tot eene duidelyke onderfcheiding , beft , hem 

den naam van Havik toe te paffen; te meer; 

dewyl de Naam van Sperwer, zode Heer Bris- 

SON oordeelt, aan den volgenden toebehoort. 

Volgens den Griekfchen naam , Afterias, 

draagt hy ook wel den naam van Stervalk ; 

in ’t Latyn Aftur, waar van de Italiaanfche 

naam Aflore, en de Franfehe Autour , afkom- 

ftig zyn. 

Hec Mannetje is kleiner dan het Wyfje, ’ 

welk ongevaar de lyvigheid heeft van een Ka- 

poen, zynde veel grooter dan de gewoone Bui- 

zert. Immers de langte van den genen, daat 

de Heer BrissoN van fpreekt , is omtrent twee 

Voeten, van ’t end des Beks tot aan het uiter- 

fte van de Staart. Zyn kleur was, zegt hy, 

van boven bruin van onderen wit, met Lan- 

cetswyze dwarfe bruine Banden of dwars-Stree- 

pen; de Staartpennen bruin , overdwars met 

donkere ftreepen, het end wit gerand. Men 

vindt by JonNsroN, Tab. VIL , eene Af becl. 

ding van deezen Havik, die van GEsNeERUS 

ontleend ig, doch niet zeer naauwkeurig, zo 

min als die van ArLDpROvVANDUs, Tab. VIIL 

Friscn heeft van ’e Mannetje en Wyfje; 
beie 



OO VAN DEVADKEN ij 

_\ bêïden, nette Figuuren gegeven. Onder de IL. 
vh Dieren van Sweeden wordt deeze Havik , door kh 

_LinNaus, zo ‘t my voorkomt niet opgeteld. moore 

STUK. 
(26) Valk met groen Wafch , de Pooten geel ; sce 

de Borft wit en bruin gegroefd, de Staart Nifsss 

met zwartagtiee Banden. id haan: 

In ’t algenieen voert deeze den Naam van Spér. 

qpêr, heetende in ’t Latyn Sparverius, in ’t Franfch 

Epervier, in ’t Engelfch Sparrow-Hawk; doch 

het Mannetje, ’t welk in deeze Roof-vogelen 
veel kleiner is dan het Wyfje, en daarom 

Tiercelet, Tercel en Terzolo, genoemd wordts 
heeft hier den naatn van Mouchet en Mufcêt , 
in ’t Franfch en Engelfch „’t welk wy met Mos. 
ket navolgen: in ’t Hoogduitfch noemt men ’£ 

zelve Spriniz, en ’t Wyfje Sperber. De La- 

tynfche Naam Accipiter wordt in ’t byzondet 

op deezen toegepaft, met den bynaam van Prins 

gillarius , ’t welk fommigen hem WVinken- Valk 
heeft doen noemen, in navolging van KLEIN ; 

die ’er den tytel van Falco Fringillartus aan 
toelegt. | 

De dikte van ’t Lyf is omtrent als een Duif , 
hebbende veertien Duimen langte en twaalf 
Duimen hoogte. Van boven is de kleur bruin ; 

mèt 

(26) Falco Cerâ viridi, Pedibus fAlavis , Peltore albu 
fufco uridulato, Caudà fafciis nigricantibus, Faun. Swee 
68. Accipiter Fringillarius. GESN. Av. st. ALDRov. Or- 
nith, Lib, Vv. Cap. 3. Breur. Av. 19, 8. Winn, Orniths: 
st. T. g. Ray. „Av. 18. AtB, „Av, HIL. T. 4. 8 #4 
Tab. s. faeemina. Mofcheutus, ALprov. Ornith, 345. 

A, Deer, IV,Sruke M, 
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met de tanden der Vederen rosagtig, van one 

deren wit in het Mannetje, doch rosagtig wit 

in het Wyfje, met puntige ftreepen overdwars ; 

die bruin zyn en ros gemengeld: de Staart- 

pennen grys-bruin , met donkere ftreepen over- 

dwars. Friscn geeft van deeze ook zeergoede 

Afbeeldingen, zegt BRissoN;, daar die van Ar. 

BIN flegt gekleurd zyn, en die van JOHNSTON 

niet naauwkeurig getekend. Hy befchryft een 

gevlakten Sperwer, die van KrEiN genoemd 

wordt Valk met Gouden handen en een zwart- 

agtigen Bek, en ípreekt van. eenen die nog 

Vogel. jagt 
met Flavike 
ken 

kleinder is, zynde door den Heer GoprHeu;, 
van Maltha, aan den Heer RrAumur gezon- 
den, hebbende ook den Bek zwart en de Poo- 

ten geel, 

Deeze kleine Havikken zyn, gelyk de Heer 
LiNNaus aanmerkt, tot de Vogelery ‚ en inzon- 

derheid tot het vangen van Leeurikken, zeer 

dienftig en van veel gebruik in Europa. Zy jaa- 

gen, bovendien, ook op Patryzen, Duiven ; 

Moffen en Vinken, ja byna op allerley klein 

Gevogelte, daar menze op wil afrigten. Ik 

vind dat omtrent het laaten vliegen der- Havik. 

ken naar eenig Wild , in de Provincie van 
Holland en Weftfriesland, nu laatft ook nog 

een bepaaling is gemaakt, volgens de voorige 

Plakkaaten (}). Deeze Vogel heeft een ftou- 
ten zwier en wordt gemakkelyk getemd, zyn. 

de 

(1) Zie de Nederlandfche Jaarboeken vanz75o, blads, 
1O7Ö, 1079, | 
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de zeer {nel van vlugt. Waar Vinken zynwor-> _ gr | 

‚den zy, inzonderheid des Winters, byna al. AFpzzus 

toos gevonden , dewyl hun daar dan geen Aas ri 

ontbreekt. Men kanze egter, in de Kooijen, stuk. 
ook Brood geeven, en, by gebrek, eeten zy 

zelfs hun eigen Vuiligheid; hoewel zy anders 

Vyanden zyn van ftinkende , verrotte Spy. 

zen. / 

De Havikken zyn zo gemakkelyk niet met Manier om 
__Strikken te vangen als de Valken, om dat zy de bn 

niet altyd ruften op eene zelfde plaats. Zy 

maaken hun Neft in hooge Boomen en fom. 

tyds ook in Toorens of oude Muuren, leggen- 

de vyf Eijeren te gelyk, die wit, doch aan ’ 
dikke end met bloedroode flippen getekend of 

gevlakt zyn. Men vindtze dbor geheel Euro- 

pa, zo wel in ’t Zuiden als in ’t Noorden. Zie 

hier hoe BeroN dezelven zag vangen. Wy 
waren, zegt hy , aan den Mond van de Zware 

teZeesleti, op een hoogen Berg geklommen 

zynde, vonden wy daar een Vogelaar, die op 

een zeer handige wyze Havikken ving. Dewyl 

het tegen ‘t end van April was, wanneer alle 

Vogels bezig zyn met hunne Neften te maa- 

ken, kwam het. ons vreemd voor, zo veel 

Sperwers en Havikken te zien aankomen van de 
regter zyde der gemelde Zee. De Vogelaar 
ving 'er, ieder Uur, over ’t dozyn van. Hy 

was fchuil agter een Bofchje, voor ’t welke hy 

een vierkante Vlakte gelyk gemaakt hadt, van 

ongevaar twee Schreeden breed , omtrent twee 

“kh Dast, IV. Szuze M 2 ed 



IL 
AFDEEL, 

IV. 
Hoorp- 

STUK, 

Gebruik in 

180 BESCHRYVING 

of drie Schreeden van het Bofchje af. Zes Stoke 

ken waren ’er rondom geplant , een Mans langte 

hoog en een Duim dik, boven aan welken een 

Net was vaftgemaakt van zeer fyn groen Gaa- 
ren. In ’t midden van ’t Perk was een Paaltje 

met een ‘Fouw daar aan vaft, welks end hy in 

de Hand hadt, en aan dit Touw waren ver- 

fcheide kleine Vogeltjes die ’t Zaad aten, dat 

op de Aarde was geftrooid, en welken de Vo- 
gelaar deedt opvliegen , zo menigmaal hy een 
Roofvogel van over Zee zag aankomen „ die ; 
deeze Vogeltjes van verre ziende, zo plots- 

lings daar op nederviel, dat hy in het Net ver- 

ward raakte. Op dat oogenblik greep hem de 

Vogelaar , en ftak zyne Wieken, tot de buiging 

toe, in een Linnen doek, die tot dit einde met 

een Wals genaaid was , bindende hem verder 

dien Doek om de Pooten, Vleugels en Staart; 

zodanig dat hy, op den Grond nedergeworpen 

zynde, zig niet verroeren, veel minder weg-= 

vliegen kon. Ik zag hem ’er dus, in twee Uu- 

ren tyds , meer dan dertig vangen. 

Van het gebruik der Arenden en Valken, 

de Genees- in de Geneeskunde , is reeds melding ge- 
kuade, 

maakt. Met de Havikken hadden de Ouden 

niet minderop. Zy oordeelden het Vleefch nut- 

tig tegen de Vallende Ziekte en tot verfterking 

van het Hart. * Is zeker dat de jonge Havikken 

eetbaar zyn en goed Vleefch hebben; weshal- 

_ ve het eeten derzelven aan de Jooden , om eene 

andere reden, moet verbooden zyn geweelt; 
ze 
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zo wel als dat van alle Roofvogelen: en wel, 
miffchien , om hunne geilheid. ’t Gebruik der 

_Klaauwen tegen de Roode Loop en van den 
Drek tot bevordering van ’t Kraamen , zal men 

hedendaags niet hooger agten , dan dat van an- 
; dere dergelyke Middelen. 

PADNROAENKOPORE, 

OV. HOOFDSTUK. 

Befchryving van ’t Geflagt der UILEN ; waar in 
wan den Schuifuit, Rans-Uil en andere ge- 

boornde ; als ook van den grooten graauwen 

_ Nagt- en witten Dag-Uil wit de Noordelyke 
Landen ; van de gewoone Steen- Kerk. en 

Boom-Uilen; wan den Kras-Uil, gemeenen en 
kleinen Kat.Uil, en anderen „ omftandig. gefpro- 

ken en derzelver nuttigbeid aangeweezen wordt. 

: de ait Geflagt zyn de Roofvogelen begree. 

pen, die by Nagt vliegen, gelyk de Vle- 

dermuizen, en over dag flaapen of zig fchuil 

houden, wordende anders door het klein Ge. 

vogelte , ’ welk in ’t donker hunne Prooy is, 
vervolgd en ‚ naar oogenfchyn, uitgejouwd. 

Mornrine hadt dezelven in ’t voorfte van zy- 

nen Rang der Scherpvogelen geplaatít , Krein 

in ‘t agterfte Gelid van zyn Geflagt van Roof- 
vogelen. De Heer BrissoN maakt 'er, wegens de 

Vederen, die ’t Grondftuk van den Bek in plaats 

van't Wafch bedekken , zyne tweede Afdeeling 

van,welke uit twee Geflagten beftaat,waar van het 

JeDeer IV, STUK, M 3 sene 

Rang- 
fchikking. 
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eene, voor opfden Kop „ Vederbosjes, als Oo- 

ren uitfteekende , heeft, het andere niet. - 

_Zy hebben altemaal zeer wyde Oorgaten , 
zegt hy, met een Klapvlies van de Huid over« 

dekt. De Kop is dik, rond,en gelykt veel naar 
dien van een Kat. De Kring der Oogen be. 
{taat uit Vederen , die gebaard zyn met Pluimp= 

jes van elkander afgezonderd. «Deeze Vederen 

komen van de Oogen , als een algemeen middel. 
punt af, ftrekken zig in ’t ronde uit, en maa- 

ken ter wederzyde van den Kop een Kring; 
wiens omtrek door ftyve gekrulde Pluimen is 

bepaald. De buitenfte Vinger kan agterwaards 
draaijen , en doet dan den dienft van agter-Vin- 

ger; weshalve men hun gemeenlyk twee agter- 
Vingeren toefchryft. LinNavs geeft voor Ken- 

merken op, dat de Bek haakswyze is, (zon- 

der Wafch,) aan den grondfteun bedekt met 
Borftelagtige Vederen: de Kop dik; de Ooren 

en Oogen groot ; de Tong in twee-en gefplee- 

ten. | | 
Alle deeze Vogelen worden van hem begree- 

pen onder den Geflagtnaam van Strix, die van 
het yzelyk fchor Geluid, dat zy maaken, af- 
komftig fchynt te zyn, zo Oviprus wil (*, 
BrIssON heeft de genen, die de gemelde Ve. 

derbosjes op den Kop hebben, geplaatft in ’t 
Geflagt der Afiones of Oor-Uilen, in ’t Franích 

Hie 

*) EP illis’ Strigibus nomen, fed nominis bujus 

Canfa, quod horrenda ftridere Note folent, Libr. 6. Fat 
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_Hibou, in ’ Nederduitfch Schuifwit: de anderen 
in ’t Geflagt der Striges, in ’t Franfch Chat- 

buant ‚in ’tNederduitfch Kat- Uilen ; want dee- 

IT. 
ÄFDEELe 

Hoorpe=. 

ze, gelyken-meeft naar een Kat. LINNAUs, eg- STUK, 

ter, maakt ook een onderfcheiding tufchen de 

_ge-oorde of Hoorn-Uilen en ongeboornde „ geeven- 
de van de eerften vyf, van de anderen zes Soor- 

ten op, als volgt. 

(1) Uil met een geboornden Kop, het Ligbaam 
ros. 

Men vindt deezen in ’t algemeen by de Schry- 
vers voorgefteld onder den naam van Dubo, die, 

zo wel als ’t Franfch Hibou, het Hoogduitfche 

Hubuy of Hubu, het Engelfch Oule en ’t Ne- 

derduitfche Uil, van het getier dat deeze Vos 

gels maaken, even als Kievit en Koekkoek van 

hun Geroep, fchynt geformeerd te zyn. De 

Hebreen noemden ze Kos, de Grieken Byas; 

dach in die beide Taalen zyn verfcheiderley 

Soorten van Uilen bekend geweeft, naar hunne 

uitwendige gedaante. De gehoornde of Oor. 

Uilen, in ’t algemeen, worden in ’t Franífch 

Duc of Hertog geheten, en deeze Soort, dien 

wy Schuifuit noemen, voert den naam van grand 

Duc of grooten Hertog. 

Deeze, die wegens zyne grootte de eerfte 
plaats 

(z) Strix Capite Auriculato Corporo rufo. Faun Suec. 
45. Bubo Berr. „Av. 25. a GESNe Av. 234: ALDR. 
Ornith. Libr. VIII. Cap. 2. Wir. Orsithol, 62: ALBINe 

Av. 1. Tab. g. Eriscu. „Ay Tab. 9. 

E, Dezr, AV. STUK, M. 4 

1. 
Bubo, 

Schuifuit. 

Gettalte, 
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plaats onder de Uilen bekleedt, is zo dik ge. 

pluimd , dat hy zig niet kleiner dan een Gans 

vertoont. Egter is de langte maar één Voet 

en tien Duimen, de hoogte drie Duimen mine 

der: de Staartis tien Duimenlang , de Bek twee 

Duimen. De enden der uitgefpreide Vlerken 

komen ongevaar vyf Voeten van elkander. Van 

boven is de kleur uit Goudgeel , ros- en zwart. 

agtig gemengeld, van onderen ros, met zwart 
overlangs en dwars geftreept: de Staartpennen 

zyn inwaards , by den wortel , Goudgeel , ook 

met zwartagtige dwarsftreepen. De Schenkels 

en Voeten zyn met een dikke Huid, omtrent 

gelyk de Haazenpooten, overtoogen, 

Deeze groote Hoorn-Uilen onthouden zig , 

hier en daar , door geheel Europa , op Bergag- 

tige Plaatfen en in groote Wilderniffen, maa. 

kende hun Neft in de Kloven der Steenrotfen 

of in het vervallen Muurwerk en Gaten van ou- 

de Kafteelen , Sloten en Toorens. Dergelyke 
Uilen zyn in de Alpifche Bergen van Switzer- 
land niet ongemeen. Men vindtze ook in 
Duitfchland , van waar de Hertog van Cum. 

berland, in ’t jaar 1748, ‘er een mede in En- 

geland bragt, onder ander zeldzaam Gedierte, 

dat aan zyne Hoogheid door de Keizerinne , Ko- 

ningin van Honggrie en Bohemen , was pre- 
fent gedaan. Deeze Uil was zo groot als een 

Arend , en hadt Hoornen, van vier of vyf Duim 

Jang, op den Kop. Friscu kreeg er ook ee. 

nen, van ontzaglyke grootte, naar welken de 

. Af 
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Afbeelding van den Schuifuic by hem gemaakt 
is, die als de befte wordt aangemerkt, ten op. Arpern, 
zigt van den gemeenen of Europifchen. 

In de Verzameling van de Keizerlyke Aka- 
demie der Natuur- onderzoekeren wordt, door zeldzaame 

den Heer J. pe Murarro,de uit- en inwendi- Ee 
che. 

ge befchryving gegeven van een zeldzaamen 

Uil, die by Zurich was gevangen (}). Deez’ 

hadt den Bek puntig, en met twee openin- 
gen „als Neusgaten , doorboord ; zyn Oogen wa- 

ten groot, zeer diep in de hollen ftaande en 

met groote Oogleden gedekt, niet alleen, maar 

ook met gevederde Kringen omringd. Agter 

deeze Kringen zag men, wederzyds, de Oor. 

gaten, met halfmaanswyze Oorlappen gefloo- 

ten, en , deeze wegneemende , openbaarde zig 

„het Trommelvlies in zyn Beenige ring gevat. 

De Veders waren agter de Goren omgeboogen, 

ten einde het Gehoor niet hinderlyk te zyn, 

zynde niet gekruld als die der Wenkbraauwen , 

maar veel breeder en grooter, zo dat zy zig 

verhieven boven de anderen. Zy waren geel- 

agtig rood en die der Wenkbraauwen wit. Op 

de rug hadden de Pluimen een hemelsblaauwe 

kleur, zynde met Oogen als die der Paauwen: 

de Staart en Wieken waren met drie of vier 
graauwe Streepen getekend, zynde bleek van. 

grond. Aan den Buik was de Vogel wit, heb- 

bende alleenlyk , hier en daar, zwarte flippen. 
Zyne 

(}) Ephemer. Nature Curios. Dec. II, Ann.1682. Obs 52. 
d, Deme IV. Sruse M 5 
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Zyne Pooten waren , tot aan de Nagels toe „ge. 
vederd, De langte was meer dan een half El. 

le, en de breedte, met uitgefpreide Vlerken, 

meer dan een Elle; de Kop was als die van een 

gewoonen Nagt-Uil , doch grooter en met het 

Lighaam evenredig. 

Den Buik geopend hebbende, vervolgt die 
zelfde Waarneemer , vonden wy een. groote 
veelheid Vets aan den omtrek. De Maag was 

hard, gerimpeld en met Ver bekleed, Wy heb- 

ben ’er in opgemerkt een gewoonen Rot, die 

byna verteerd was, benevens een geknaagden 

Vogel, met zyne Pluimen en Hair. Het Al. 

vlees was langwerpig ; het Klapvlies van ’t Por- 

tier zeer groot , en beneden hetzelve vondt 

men een aanmerkelyke verzameling van Klie- 
ren, Het binnenfte Vlies der Maag fcheidde ge- 

makkelyk van de anderen af. De Galbuis werdt 

ingeplant in den T'waalfvingeren Darm, by de 

buis van ’t Alvlees; maar men wierdt geen Gale 

blaasje gewaar. Daar kwamen twee blinde 
Darmen voor ’t oog. De langte van alle de 

Darmen was een Elle: het end derzelven vondt 

men wyd en uitgezet als een Zak. Het Hart 
was langwerpig, hebbende twee Holligheden „ 

en zat beflooten in een Hartzakje , van ’t Middel- 

fchot gemaakt. Laager was de Lever, met twee 

groote Lobben,en ter zyden vertoonde zig een 

andere roode Lob, die door een dun Vezeltje 

werdt opgehouden. Dit oordeelde hy de Milt 

te zyn. De Zaad-vaten hadden wederzyds 
gd hun- 
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hunnen oorfprong uit de groote Slagader, en rj» 

gingen regtftreeks naar de Ballen: want dit AFDEEL., 
Onderwerp was een Mannetje. Het hadt lange 4 
Ballen, die vry hingen en vol waren van een srukK, 

Liymig Vogt. Beneden de Ballen, onder het 

Buikvlies, waren de Nieren geplaatft , verbor- 
gen zynde in de holligheid der dwarfe uicftek- 

‚ken van de Lenden-Wervelen. Van daar ftrek. 

ten de Pisleiders zig uit naar het breedíte end 

van den Buix. Byzondere Spieren waren ’er, 

die de Lugt-pyp ftevigden, neemende haaren 

oorfprong een weinig onder derzelver verdee. 

ling in takken , en loopende naar de zyden van 

de Borft. De Tong was van vooren Vleezig , 

… doch aan den wortel hard en byna Beenig. De 

opening van de Lugtpyp, agter welke men ver- 

fcheide Tepeltjes vondt,en de Zwelgpyp , wa- 

ren zeer wyd. Het Bekkeneel hadt eene 

fpongieufe zelfftandigheid en was zeer broofch. 

Men zag in de Herfenen geen onderfcheiden 
holligheden. De Vogel hadt dertien Halswer- 
velen, en niet meer. dan zes Ribben , aan ’t 

Porftbeen gehegt. De middelfte Klaauw was 

aan de eene zyde als een Zaag, gelyk in de 

Reigers. | ye 

„De Heer Brisson geeft ons de befchryving traliaanfche 

van een Italiaanfchen Schuifuit , die van de zelf. Schuifuit. 

de grootte is als de gewoone Europifche, en 

daar van alleen verfchilt door de kleur ; als zyn- 

de „over ‘t geheele Lyf,uic den Afchgraauwen 

ros of roeftkleurig, inzonderheid aan de Borft, 
1. Dear. IV, Stuks | die 
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die ook, hier en daar, met langwerpige zwarte 
agtige Vlakken is doorzaaid. Op de Rug, eg- 

ter, ís de kleur wat bruiner en op de Wieken 

zyn de Vlekken in regelmaatige order gefchikt. 

De Pooten zyn ook korter en dunner dan in 

de andere, maar de Nagels zeer groot en fcherp. 

Naar deezen, die in Italie huisveft, zal bui- 

ten twyfel de Afbeelding gemaakt zyn van AL- 

DROVANDUS , welke van JorNsTON op Tab. 

AVI. is gevolgd, doch niet natuurlyk; zo 

min als die, welke Arin ’er van gegeven heeft, 
onder den naam van Schuifuit met zwarte Vier- 

ken. Eowarps befchryft ’er een , onder den 

gaam van Geboornde Uil van Athene , wiens Af. 

beelding , Plaat 297, zeer wel met deezen Ita- 

Jiaanfehen Hoorn-Uil ftrookt. 

Een. ander is ‘er, die in ’t Franfch Je Grand 

Due dechauf)é, dat is de ontfchoeide Schuifuit 

genoemd wordt; om dat hy de Schenkels der 
Pooten ongevederd heeft, verfchillende anderse 

zins in geenerley opzigt van den voorgaanden. 

(2) Uil met een geboornden Kop, bet Lyf 

witastig. 

Gelyk de groote Europifche graauwe of rosa 

‚fe Hoorn-Uil ook in Sweeden gevonden wordt, 

zo heeft men ‘er, bovendien, een witten , die 

in de Laplandfche Alpen huisveft , en door zy- 

ze Hoornen alleenlyk van den witten Kart-Uil 

ver. 

(2) Strix Capite auriculato, Corpore albido, Faun Swec.46. 
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vetfchilt, behalve dat hy de grootte heeft van 
een Kalkoen. Het Lyf is, op een witten grond, ÄFDEEleo 

geheel met zwarte Vlakken befprenkeld. 

| (3) Uil met een gehboornden Kop, bet Lyf van 

boven Roeftkleuris ‚ van onderen Afchgraau, 

Hoorp- 

de Wieken met vyf witte Stippen getekend. _Virginifche, 

gaande Afbeelding uit het Werk van Eowarps 

heb ontleend, was; volgens het Berigt van dien 

Heer , weinig kleiner dan de grootfte Hoorn- Oil, 

dien men Arend-Uil of Schuifuit noemt. Zyn 

Kop vertoonde zig niet kleiner dan de Kop van 

een Kar, en de langte der Vlerk was vyfden 

Duimen. « De Bek was zwart en haakig als die 
der Valken. De Oogen waren zeer groot en 

hadden breede Ringen van een glinfterende 

Goudkleur , in zwarte Kringen ftaande , rondom 

welken het Aangezigt Oranjekleurig was, met 

helder bruin gemengd, doch met witte Stree= 

pen van boven. De Vederen, die de Hoornen 

_ maaken , namen haar begin aan dên wortel van 

den Bek; zynde in ‘t eerft wit, doch worden- 

de opwaards roodagtig bruin, met zwarte tip- 

pen. Van agteren was deeze Vogel donker bruin 

of graauw, doch met eenige witte plekken op 

de Vlerken , veroorzaakt door de tippen der O. 

Falls 

(3) Strix Capite aurito, Corpore fiupra ferrugineo fube 
tus cinereo, Alis punctis quinque albis. Sy/f. Nat, Xs 
Noctua aurita minor. Carass, Car, IL p. 7. Kab. 7. 

Ee Daum IV, Sruwe 

Pi XXXI 

Deeze Hoorn-Uil , waar van ik de nevens- Fig. z. 
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IL _ ranjekleurige Vederen, die zig van de Rugzy- 
AFDEEL, dewaards uicftrekten. Aan de Keel was hy wite 
RAKON agtig en verder langs de Borft ligt Afchgraauw, 
stuk. met zwarte Streepen, en hier en daar eenigen 

weerfchyn van helder bruin, meeft naar de Zy- 

den toe. Aan den Hals hade hy zwarte Vlak- 

ken op een roodagtigen Grond. De Vederen 

der Pooten waren, tot aan de Klaauwen toe; 

witagtig of bleek Afchgraauw. 

Zodanig een Hoorn-Uil, naar welken de Af- 

beelding gemaakt is , heeft de Heer EdwARDS; 
zo hy getuigt, levendig gezien in het Park van 

den Graaf van Burlington „te Chifwick, by-Lon- 

den; zynde uit Virginie derwaards overgebragt. 

Een dergelyken hadt hy gedroogd gekreegen 

van de Hudfons-Baay. Ook verbeeldt de Heer 

BrissoN zig, dat de gekroonde Kat-Uil, die in 

de Reisbefchryving naar de gedagte Baay voor. 

komt, en ’er zeer wel afgebeeld is (*), de 

zelfde als deeze Virginifche zy. Of die van 

CaresBY in kleinte daar van verfchille , zou 
ik niet durven verzekeren. | 

IV, (4) Uil met Ooren aan den Kop, die uit zes 
Otus. 5 

Rans-Uil,_ Pluimen beflaan. 

Van de Schuifuiten gaa ik over tot een ande- 
| / EEN 

(*) Veyag, de la B, de Huds. Tom. I. pag. 55. Pl. 2 
(4) Strix Capite auriculato pennis fenis. Fans. Succ. 47e 

Otus five Afio. Bern. Av. 25. 6. ALprov.Ornitb. Libr. 
‚ Se Cap. 3. Wir. Ornith. 64. T. 12. Ray. Av. 24. 

Frrcn. „Av, Tab. 99. ALBIN, fv. IL. Tab: 20 
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re Soort van Uilen, die niet alleen door hunne 

dien ook niet eigentlyk Hoorn-Uilen genoemd 

„kunnen worden. Immers de Vederbosjes, die 

voor op hunnen Kop uitfteeken , zweemen veel 

meer naar Ooren dan naar Hoornen , en daarom 

worden zy ván de Duitfchers Oor-Uilen , doch 

ook wel Rantz-Eulen geheten. De Griekfche 

Naam, Otus, fchynt dit zelfde te betekenen, 

en de Latynífche Afio, dien de Ouden op dee- 

zen toegepaft hebben , geeft ‘er ook aanleiding 

toe. Sommigen hebben 'er den naam van La- 

gotia aan gegeven , als of hy Haazen-Ooren 

had. Ik geef ’er den naam van Rans- Uil aan. 

In dikte fchynt deeze Vogel een Kraay te e= 

venaaren, daar hy weezentlyk niet grooter is 

dan een Aakfter. Zyne langte is dertien en een 

half, de hoogte ruim elf Duimen. ende Wiee 

ken hebben omtrent drie Voeten vlugts. Van 

boven is de kleur, fierlyk, uit bruin, rosagtig 

en wit gemengeld: van onderen is zyn Lyf ge- 

dekt met Vederen , die aan den wortel rosag- 

tig, aan den top wiragtig, en, zo overlangs als 

dwars, geftreept zyn met bruin. De vier bui- 
tenfte Staartpennen zyn rosagtig met. bruine 

‘dwarsítreepen. De zes Pluimen, die de Oo- 

ren maaken, zyn in ’t midden overlangs bruin, 
«aan de buitenkant rosagtig , aan de binnenkant 

wit met bruine Vlakken. De Veders, aan den 

wortel van den Bek en om de Oogen, zyn niet 

1 Dezr, ÌV, Srux, gee 

mi 
‚kleinte veel daar van verfchillen, maar boven. AFDEEL, 

We 
Hoorba 

STUK; 
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gebaard maar gepluimd. De Oogkring is hels: 
der geel. 

Men vindt deezen Uil door geheel Europas 

zelfs ook in de Noordelyke deelen, gelyk de 
meefte anderen. Hy onthoudt zig in de Bose 

fchen, in holle Boomen en verlaten of verval- 

len Gebouwen; doch meeft op Gebergten en 

verheven plaatfen. Men maakt van deezen in- 

zonderheid gebruik tot het vangen van Roof. 

vogelen, gelyk Valken, Buizerts, Sperwers en 

Havikken. Dit gefchiedt, op gelyke manier by- 
na, als ik hier voor gemeld heb van het van- 

gen der Havikken door middel van een Net 

over kleine Vogeltjes gefpannen. De Dagvoe 

gels vallen driftig op de Nagtvogels aan, wan: 

neer zy dezelven over dag zien, en de Uil, 
daar op geleerd zynde , maakt zig ,zo wel door 

zyn gefchreeuw als door het klappen met zyn 
Bek, kenbaar. Alles hangt, in deezen, der- 
halven af, van het leeren van den Uil, en den 

bekwaamen toeftel van het Net. Door middel 

van Kat-Uilen, Boom- en  Steen-Uilen, die 

kleinder zyn, vangt men Raven, Kraaijen en 
allerley klein Gevogelte. ern | 

FrrscH heeft, op Tab. 99, een naauwkeuri- 

ge Afbeelding van den Rans-Uil gegeven. Die 

door JonNsToN, onder den naam van Afio Bubonis 
Species, op Tab. XVIII, van ArprevANpus 

is ontleend, toont duidelyk de Ooren, en der- 

zelver verfchil van de Hoornen der Schuifuiten 

aan. 
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gan. Men vindt óp die zelfde Plaat , onder den 
naam van Afio feu Otus,een andere Figuur,ook AFDEEL 
van ALDROVANDUS ontleend, en niet zeer 

naauwkeurig , welke den Ícaliaanfchen Rans-Uil 

verbeeldt, zegt de Heer Brisson, die grooter 
en dikker is dan de onze, en 'er ook door de 
kleur van verfchilt. Over ’t geheele Lyf is 

deeze Afchgraauw , trekkende naar bleek Roeft. 
kleurig, en doorzaaid met taamelyk groote 

bruine Vlakken, tuffchen welken de Grond ge- 

ftipt is met die zelfde kleur. De Borft en 

Buik zyn met langwerpige, fpitfe ‚ bruine Vlak. 
ken getekend: van onderen en aan den rand 

der Vierken zyn de Pluimen Zilver.wit. De 

Kop is uit Afchgraauw, helder Kaftanie-bruin 

en zwart gemengeld. Rondom de Oogen zyn 

korte witagtige Pluimen, zo dat zy zig als in 

Witte plekken ftaande vertoonen, ’% welk de 

geelheid van hunne Kringen en de zwarte Oog- 

appels zeer doet affteeken. De Pooten zyn 

bruin gevederd, fterk en grof, en gewapend 

met zeer fcherpe Nagelen. 

Nog befchryft de Heer Brrsson drie vreemde 

Rans-Uilen, die in gedaante weinig van den 

Europifchen verfchillen. De een, genaamd de 

Amerikaanfche, dien Fruirréer af beeldt , is van 

boven donker Afchgraauw , van onderen Roeft. 

kleurig , doch aan de Staart wit. Hy onthoudt 

zig in Zuid-Amerika. De Brafiliaanfche, Ca- 

bure genaamd, is van boven bleek-bruin Roeft- 

kleurig met witte Vlahken, van onderen wic- 

1eDazt. IVY, Stwse N agtig 

IT. 

Vv. 
Hoorp- 

STUKe 
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agtig met bruine Vlakken. Een Mexikaanfche 

dien men Tecolotl noemt in dat Land, is over ’ 

geheele Lyf bruin en zwart gemengeld, en heeft 

groote Oogen van Goudkleur; weshalve hy 

van NIEREMBERG Bubo Oculaurus geheten 

wordt, 

C5) Uil met Ooren aan den Kop „ die uit ééne 

Pluim beftaan, | 

PLXXXIE : Sommigen willen dat deeze Vogel zynen 

Fig, 2e Naam hebbe van zyn fcherp Gezigt, doch dit 

is hem gemeen met de overige Uilen; anderen 

van zyn huppelen @n fpringen; anderen van zyn 

fpotswyze poftuuren en gebaarden ; welk laat- 

fte wel het waarfchynlykfte zyn zoude , indien 

niet van een Oud Schryver verzekerd werd; 

dat het Griekfch woord Skooptein, ’t welk door 

na-aaping iemand befpotten betekent , van dees 

zen Vogel afkomftig ware. De Iraliaanen noes 

men hem Alocharello, Zivetta of Chirino, naar 

%x verfchil der Landftreeken ; de Engelfchen 

Little Horn- Owl of klein Hoorn - Uiltje ; de. 

Franfchen Huette of Chouette , de Duitfchers 

Stock-Eule, klein Keutzlin en kleine Wald- Eule. 

Om dat hy zyn Neften altoos ín holle Boomen 

maakt, heb ik hem Boom. Uiltje geheten. 

Het is de kleinfte van alle Nagt-Roofvogelen ; 
zo Rajus getuigt. BrissoN, die hem befchryft 

onder 

(5) Strix Capite auriculato, Pennâ folitariâ. Syf?. Nat. 
X. Scops. ALprov. Orsith. Libre VIIL Cap. 4e RAFe 
vÍv. 25. | 
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önder den naam van petit Duc of kleinen Her- 

tog, zegt, dat hy zo groot niet is als de klein- AFDEELs 

fte Kat-Uil. De langte bedraagt maar zeven 
drie vierde ,de hoogte {tyf zeven Duimen. De 
kleur, over ’ geheele Liyf; is uit grys, ros; 

bruinen zwartagtig , zeer fraay gemengeld ; doch 

het grys heeft van onderen ; het bruin van bo- 

ven de overhand; De Pooten zyn met rosage 

tig gryze Vedere bekleed , tot aan ’t begin 

der Klaauwen. Wy hebben reeds gezien , dat de 

Hoorntjes of Ooren flegts uit een enkel Ve. 

dertje of Pluimpje beftaan, ’t welk egter op 

ver naa zo fcherp niet uitfteekt; in de Afbeel. 
ding, welke BrissoN ons van dic Uiltje uit het 

Kabinet van Reaumur geeft, als in de Figuurs 

welke JOHNSTON daar van uit ALDROVANDUS 

overgenomen heeft. _—_ 

De gemelde Heer befchryft ons nog een klein Karelint 

Karolinifch Uiltjes dat door CarrsBy zeer 

naauwkeurig is afgebeeld , zynde ongevaar 

een derde grooter dan het zo even gemelde, 

Hetzelve is boven op ’t Lyf bruinagtig ros, 
van onderen vuilwit, met een dergelyke kleur 

daar onder gemengd; de Slagpennen met witte 
Vlakken, de Staartpennen donker bruin. Het 

Wyfje verfchilt door een donkerbruine kieurs 

zonder iets rosagtigs daar onder, 

LDsei, ISivt, Na (6) Uit 

Te 

V. 

Hoorp: 
STUK; 

COC, 
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(6) Uil met een gladden Kop, bet Lof Roeft- 

kleurig , de Oogkringen zwart, de woorfte 
Slagpennen Laagswyze. 

Onder de ongehoornde Uilen vindt men ook 

verfcheide Soorten, die egter naauwlyks ver- 

fchillen dan in kleur en: grootte, LiNNaus 

heeft ’er in Sweeden agt Verfcheidenheden van 

aangetekend , waar van deeze één is, die 

BrissoN betrekt tot zyne Ulula of Hulote , zyn- 

de de derde Soort van zyn Kat-Uilen Geflagt, ’ 

waar in hy elf Soorten of Verfcheidenheden 

heeft. Deeze, die een der grootften is, heeft 

de dikte omtrent van een Hoen , zynde , van 

den top des Hoofds tot aan 't end van de 
Staart, veertien en een half Duim volgens de 

maat, welke naar zulk een opgezetten Vogel, 

in ’t Kabinet van REAUMUR, is genomen. De 
Kop is onbefchoft groot „en zeer dik gepluimd. 
Van boven is de kleur Afchgraauw , met wit- 

agtige en zwarte Vlakken gemengeld; van on. 

deren wit, met zwarte Streepen overlangs en 

dwars; de Slag- en Staartpennen met zwart en 

Afchgraauw ros, overdwars geftreept. De Oo- 

gen ftaan in Kringen van Pluimen , welker 
Baardjes op een aardige wyze van elkander af. 

gezonderd zyn. De Oogkringen zyn donker 

Hazelnootkleurig en de Bek groenagtig wit. 

| (7) Uil 
(6) Strix Capite laevi, Corpore ferrugineo, Íridibus 

atris, Remigibus primoribus Serratis. Faun. Suec. 48. Ito 
Oel. 69*. Aluco minor, Wir. Orsiehol. 67. T. 13. Rae 
‘af y, d$. Ne £ ÄLBIN , viv IL, Pp. 5% Tab, £ze 
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7) Uil met een gladden Kop, het Lyf bruin, IL 
ÁFDEEL. _ de Oogkringen geel. 

Deezen, waar van JoHNsToN op Tab. XIX. Ho 
twee Afbeeldingen gegeven heeft, die zeer 

a ME 
r ve 

OFD= 

flegt zyn, is door Prisca naauwkeurig getroffen. ‘Fundrea, 

De Switzers noemen hem. gemeenlyk Moltua Steen. Uil, 

Saxatilis , en de Duitfchers Stein- Eule, dat is 

Steen-Uil, Sommigen hebben hem ook grooten 

Nagt-Uil geheten, daar hy egter niet grooter 
| dan de voorgaande is. De Engelfchen noemen 

hem groote graauwe of bruine Uil, en de Fran. 

fchen grande Chouette. Hy houdt veel in oude 
Gebouwen huis, waar van de Naam. 

BrissoN befchryft zodanig eenen Uil, uit het 

Kabinet van ReEAUMUR, die over ’t gantfche 
Lyf uit den witten rosagtig was, met langwer- 
pige bruine Vlakken ; de Slagpennen van buiten 

ros met bruine dwarsítreepen ‚ van binnen even 

als het Lyf; de Staartpennen rosagtig, met 

bruin overdwars geftreept. Tot deezen betrekt 

hy de twee Soorten, van LINN&us in Sweeden 

opgemerkt, waar van de eene, als boven , de 

Oogkringen geel , de andere dezelven Oranje- 

kleurig heeft. Hy voegt ‘er nog die by, waar 

van de Heer Linneus thans de tiende Soort 

gemaakt heeft, onder den naam van Ulula. 

Eene Verfcheidenheid is 'er van hem onder Kerk-Uik 

de 

(7) Strix Capite levi, Corpore fufco, Iridibus flavis, 
Faun. Suec. sx. Ulula flammeara. FrisCH, erf. Tab. gêf 

b. DesaelV. Stek, N 3 j 
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de Sweedfche Uilen aangetekend , daar hy te- 
genwoordig niet van fpreekt, en die mooglyk 
tot deeze Soort zal te betrekken zyn ;te wee- 

ten de Kat-Uil die over t geheele Lyf geel is, 
en wel zo hoog geel , dat RuvBecK er de 

Tekening van gemaakt heeft „onder den naam — 
van Strix tata flammea, dat is Vuurig roode 

Uil. Men noemt hem gemeenlyk Kerk- Uil, 

en fomtyds ook wel Lyk- Uil, om dat zyne Ver. 

fchyning , by ’t gemeene Volk, dikwils wordt 

aangemerkt als een Voorteken van iemands 

Dood. Men geeft ’er in t Franfch , om die 

reden, dikwils den naam aan van Effraye en Fre- 

faye of Prefaye, en ook wel van Cbouette blanche, 
of witte Kat-Uil, tot onderfcheiding van den 

graauwen : want de regte witten vindt men 

meeft in * Noorden „ gelyk wy ftraks zien 

zullen. 

Deeze Uil, die ongevaar de grootte van een 
Duif heeft , wordt door den Heer BRIssON, 
onder den naam van kleinen Kat- Uil, befchree- 

ven 5 als zynde van boven rosagtig , met 

golfswyze ftreepjes grys en bruin, en witte 

ftippen daar cuffchen verfpreid, van onderen 

wit of rosagtig wit, met zwarte tippen of on= 

gevlakt. Hier uit blyke, dat de wicte kleur in 

_ deeze Soort de overhand wel heeft „ doch dat 

de geele of roodagtige ftreepen, die ’er zo 

fraay op affteeken , den naam van Vuurkleurig 
daar aan hebben kunnen geeven; terwyl an- 
geren hem de witte Uil noemen, 

Deeze 
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„Deeze fchynt zeldzaam te zyn in Sweeden; 

doch men vindt hem in Vrankryk menigvuldig, 
’ welk niet zo zeer te verwonderen is; dewyl 
hy», als een regte Kerk. Uil ‚ zyn Woonplaats 
gemeenlyk neemt in diepe Gaten, die ’er aan 
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de Toorens en Kerken zyn, welken men in fchappen. 

Vrankryk veel meer heeft dan in Sweeden. Hy 

maakt geen Neft, gelyk andere Vogelen , maar 

legt zyne Eijeren op de bloote Steenen, of 

in eenige Vuiligheid. Derzelver getal is vyf en 

de figuur zeer langwerpig, waar in zy van die 

der andere Uilen, welken volkomen rond zyn, 

verfchillen. Overdag blyft hy gemeenlyk in 

zyn Gat, flaapende regt op de Pooten, met den 
Kop voorover geboogen en den Bek in de Ve. 

deren verfchoolen , fnorkende gelyk een Menfch: 

des avonds komt hy, van tyd tot tyd, aan 

den ingang van ’t Gat, om te zien of het nog 

dag Zy, en, zo dra het donker is, komt hy ’er 

‚uit en tuimelt fomtyds onder ’t vliegen, gelyk 
fommige Duiven doen ; ’t welk zonder twy- 

fel de Normandiers heeft doen zeggen, dat de 

Kerk-Uil vliegt met de Pooten om hoog ; maar 

zy bedriegen zig: want alle Vogels vliegen met 

de Pooten om laag, gelyk de Viffchen met den 

Buik om laag zwemmen, als zy gezond en on- 

gekwetft zyn. In zyn Gat vindt men Kluiten 

of Ballen , fommigen ter grootte van Hoenders 

Eijeren, die de overblyfzels zyn van het Aas, 

beftaande in Vel, Hair, Veders en Gebeente, 

alles als tot een Bal famengekneed, Want de 

L Dari, IV, STUKs N a Uilen 
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Uilen zyn niet minder gulzig dan andere Roofvò.- 

gelen, en flokken groote brokken Vleefch , afged 

fcheurd van Rotten en Vogeltjes, ja zelfs wel 

Muizen en ander klein Gedierte , geheel in; 

weshalve het niet te verwonderen is, dat daar 

van ; in hunne Maag, veel onverteerd over- 

blyve; en de Natuur heeft hun de bekwaam- 

heid gegeven , om zulks, wanneer het in de 

Maag de gedaante van een Bal heeft aangeno- 

men, met gemak weder te kunnen uitbraaken 

en zig kwyt maaken (+); even gelyk alle Vo- 

gels, die geheele Vifichen inflokken, aen 

ver Graaten weder uitwerpen. 
Decze Uilen vliegen , gelyk de Sperwers , zeer 

zagt, zo dat men geen geklapper van hunne 

Wieken hoort. Men zietze fomtyds by avond 

in de Kerken zweeven ; doch in ’t algemeen 
haaten zy het Licht,gelyk de Vledermuizen, 

en, over dag vliegende, fchynen zy verlegen 
te zyn, kruipende dan dikwils door Schoore 
fteenen in het een of andere Vertrek, ja vlie- 

gende zelfs tegen de Menfchen aan , en Jaa-, 

tende zig met de Handen zeer gemakkelyk 

grypen (4): ’t welk dan fomtyds als een voor- 
ERA teken 

(Ì) Vergelyk het Vertoog van den Heer Rraumum 
over de Verieering der Spyzen in de Maag der Voge- 
len; in 't IV, Den der Urtgezogte Verhandelingen; 
bladz. 363 

(t) Voor eenige Jaaren is 't my gebeurd , wanneer 
wy op onze Buitenplaats, des namiddags , onder de Boo= 
men voor 't Huis zaten Thee {te drinken , dat eensklaps 
een wine Kat Uil, van grootte als de groorfte Duiven, 

van 

| 
d 
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teken van iemands aanftaande Dood gehouden II. 

wordt, wanneer men ’t van agteren befchouwt. ÁFDEELe 

In de heldere Maanefchyn ziet menze zelden sl 

vliegen. pe 

(8) Uil met een gladden Kop, bet Lyf wit- vam. 
agtig, met Maanswyze , ver van elkander Heal 

afgezonderde , bruine Vlakken, Uil, 

’t Is vreemd , dat de Heer Linneus aan dee- 
zen in 't byzonder den Bynaam van Nyêtea , 
dat is Nagt-Uil ‚geeft, daar de Heer EpwArps 
verhaalt, dat men het zegt een Dag-vogel te 

zyn in de Noordelyke deelen van Amerika, 
alwaar hy het geheele Jaar door blyft en aaft 

op de witte Patryzen; weshalven deeze hem ook 

in ’t Latyn de witte Dag-Uil, in ’t Engelfch 

en Franífch de groote witte Uil noemt. Deeze 
Vogel, immers, is grooter zelfs dan de Schuif- 

uit, zo de Heer BRrisson aanmerkt; doch dit, 

geloof ik, fteunt op het zeggen van EpwARDs, 

dat de Vlerk zestien Duimen lang zy, als wan- 
neer de langte van den geheelen Vogel, vole 

gens de Afbeelding, wel twee Voeten zyn 

zoude; maar dit is zekerlyk Engelfche Maat, 

en maakt geen twee Parysfche Voeten; terwyl 

ook 

van de Poort aan den Weg kwam vliegen onder de 
Bank, daar wy op zaten; dien wy in de Handen namen 
en (treelden , laarende hem toen weder heen vliegen. 
’t Was inderdaad een mooy Beeft. 

(8) Strix Capite lgevi, Corpore albido , maculis Luna» 
tis diftantibus fu{cis. Faun, Suec. 54. Aluco albus diurnue, 
Enw. „Av. Tab. 6x. | 

5. Deut, IV, Stus, N s 
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ook uit de Afbeelding van den Amerikaanfchen 

Schuifuit, welken Epwarps op de voorgaande 
Plaat geeft, klaar blykt, dat deeze'een wei- 

nig kleinder zy. Ook zegt Epwarps, dat hy 

naby de grootften komt van dit Geflagt. Lin. 

__N&Us, die deezen aanmerkt den zelfden te 

zyn als de groote witte Laplandfche Uil, die 

in de Bergen aldaar byna ongevlakt of fpierwit 

gevonden wordt; zegt, dat hy de dubbele groo- 

te heeft van een Haan. Zulk een was door 

hem gevonden op de Hofftede van den Raads- 

heer en Graaf Kroonsrap , zynde wel wit, doch 

hier en daar met bruine ftreenpen en iki 

getekend. 

Die van de Ellidfstit BR is een ongemeen 

fchoone Vogel, door zyne Sneeuw-witheid, 

zynde egter hier en daar, doch inzonderheid op 

de Vlerken, met zwarte of bruine Vlakken 

" getekend. Hy heeft, naar evenredigheid van 

Graauwe 
wan Kanada. 

het Lighaam, den Kop zo groot niet als de an- 

der Uilen , doch rond van boven. De Oogen 

hebben helder geele Kringen , omringd met 

cirkels van ftyve witte Hairen, die den gehee.- 

len Bek byna bedekken. ’t Schynt , dat hy 

alleenlyk een Inwooner van de Noordelyke 

deelen des Aardkloots zy, wordende ook op 

Ysland gevonden, en in Sweeden, alwaar ook 

de gemelde witte Patryzen overvloedig zyn, 

Harfang genoemd. 
Hier geef ik de Afbeelding van een graaur 

Pl. XXXIL, Wen Uil van Kanada, die ongelyk kleiner is, 
Fig. 3 zynde 
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zijnde door den Heer Brisson uit het Kabinet IL. 

van RrAUuMUR, aan wien dezelve door den AFDEEL, 
Bat. TIER gezonden was, in Plaat ges î Heer GAUTIER @ ; DR 
bragt. Hy heeft, zegt BrissoN , byna de sruk, 

grootte van onzen Kras-Uil, die ftraks zal vole 

gen. De langte is dertien, de hoogte tien 

Duimen. De Kop is plat, van boven zwartag- 

tig, gelyk ook de Nek; op de Rug en Vlerken 

js de kleur bruin, met witte Vlakken gefpren- 

keld; wit van onderen ‚ met bruine dwars- 

ftreepen op de Borft en donker roode aan den 

Buiken Pooten , welker Klaauwen met vuilwitte 

Pluimen, ten ende toe bekleed zyn, De Bek 
js witagtig, de Nagelen grys. 

‘ De Heer Epwarps beeldt ons nog een zon- Sperwere 

derlingen Uil af van de Hudfons.Baay , dien hy der 

de kleine Sperwer-Uil noemt, om dat dezelve 

de grootte van een Sperwer heeft, en, op ge- 

lyke manier als die, Jagt maakt op taamelyk 

groot Gevogelte , inzonderheid witte Patryzen, 

gelvk de groote witte Uil. Deeze is zelfs zo 

ftout, dat hy digt by een Vogelaar, die met 

zyn Snaphaan uitgaat, te loeren zit; maaken- 

de zig fomtyds van den gefchooten Vogel mees. 

ter, eer dat de Man ‘er by kan komen. Hier 

uit is dan blykbaar, dat deeze ook op klaaren 

Dag zyn prooy belaagt, tegen den aart der > 

meefte Uilen. De Amerikaanen, by de Hudfons- 

Baay, noemen hem Coparacoch. 
Zyn Wieken en Staart zyn, naar evenredig- 

heid van het Lyf, langer dan in anderen van 

Ì, Dezr, IV. Srux, dit 
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dit Geflagt. De Kop is donkerbruin, doch aan — 
de zyde met een kleine witte ftreep. De Rug 
en Vleugels zyn ook bruin, met “witte Vlak- 

ken. De Buik is wit, met bruine dwarsftree- 

pen. De Staart heeft helder-bruine (treepen » 

op een donkeren Grond. De Oogkringen. zyn 
Oranjekleur, gelyk ook de Bek: de Nagelen 

zwartagtig aan de punten. 

(9) Uil met een gladden Kop, bet Lyf Roeft- 

kleurig , de derde Slagpen langer. 

Deeze Uil voert, by de Schryvers in ’t âl- 
gemeen , den naam van Strix, BRIssON houdt 

hem voor den gemeenen Kat-Uil ‚in ’t Franfch 

Chatbuant genaamd, in ’t Engelfch bruine Uil n 

Leecb-Owl of lvy-Owl, en, wegens zyn Ge- 

fchreeuw , Schreech-Owl; gelyk wy hem, om 

die reden, Kras-Uil noemen. De Duitfchers 
heeten hem, zegt hy, Kinder-Melcker , Brand- 

Eule en Stock-Eule. JoHNs1oN geeft 'er een 

Afbeelding van, onder den naam van Strix, 

doch die van ’t Mannetje en Wyfje , by Frisca , 

zyn veel naauwkeuriger, onder den naam van 

Noltua major of groote Nagt-Uil. 

Zyn grootte is omtrent als een Duif: de 

Jangte veertien, de hoogte dertien Duimen. 

De Wieken hebben twee Voeten en agt Dui« 
h men 

(9) Strix Capite levi, Corpore ferrugineo, Remige 

tertià longiore. Faun. Suec. $$e Strix. ALprov. Ornithol. 
&6r. Tab. 563, Wim, Ornithn sg. Ray. «Ave 25: 

E 
aj 
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___men vlugts. De eerfte der Slagpennen is de yr, 

| kortfte, de vierde de langfte, en zyn als een ArFnerls 

Zaag gebaard. Van boven is de kleur uit den A 
roffen Roeftkleurig, het midden der Vederen seen 
zwartagtig; van onderen wit, met ros-Roeft- 

‚ kleurig gemengeld, en met zwartagtige ftree- 

pen overlangs en dwars gebandeerd; de Slag- 

en Staartpennen overdwars geftreept met bruin 

en ros. De Oogkringen blaauwagtig: de Bek 

geelagtig groen. Zodanig, immers, was de 

kleur van eenen Kras Uil, dien hy in het Ka- 

binet van RrAUMUR hadt. Decze Uilen zyn in 

de Boffchen van Europa gemeen. 

(ro) Uil met een gladden Kop, bet Lyf van Xe 

boven bruin met witte WVlakken , de Staart- 

pennen wit, gebandeerd, 

t Is niet te verwonderen, dat de Heer 

BrissoN deezen betrokken heeft tot de Steen- 

Uilen, die de zevende Soort zyn van LINNAUS , 

daar de Sweedíche Heer zelfs twyfelt, of hy 

wan die niet maar door Sexe of Ouderdom ver- 

fchille. Deeze, zegt hy, vindt men tuflchen 

Pitbow en Lulow , Steden van Weftrobothnie. 

Het Lyf is van boven bruin, met grootagtige 
… witte Vlakken befprenkeld ; van onderen is de 

geheele Vogel vuilwit, met bruine ftreepen 
OvET. 

(zo) Strix Capite levi, Corpore fupra fufco, albo 
maculato ; Rericibus fafciis albis, Faun. Suec. 52. Ulula. 
GEsN. Av. 773. Aipr. Ornsth. Lib. VIIL Cap. 6. 
WILL. Orn. 68, Tab. zj, Raye „Av. 26, N. 4e 

1: Darte IVe STUER, 

bene 
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overdwars ‚ eenigermaate gegolfd ;zo dat iedef 

Veder met vyf of zes bruine Banden getekend 
zy. De Wieken zyn bruin, met witte Vlak- 

ken dunnetjes overfpreid; dewyl de bruine Slags 

pennen aan de kanten, met rondagtige witte 

Vlakken zyn getekend. De Staart een Voet 

lang, fmal, bruin, met negen of twaalf witag- 

tige Banden omringd. De Kop Afchgraauw , met 

famengehoopte flippen of golfjes gedekt ; aan de 

zyden vuilwit. De beide Ooghoeken zwart. Van 

de Ooren af , daalt een langwerpige zwarte Vlak 
neder tot aan de Onderkaak, allengs verfmallen- 

de, waar aan volgt een dergelyke Afchgraauwe 

Vlak , dunnetjes zwart gegolfd; en verder een 

andere zwarte Vlak; gelyk aan de eerfíte , waar 

mede zy van onderen famenloopt. De Kin of 
Keel is met een kleine zwarte Vlak gedekt. 

De Beenen zyn Afchgraauw gevederd, met 

bleeke ftreepen; de Nagelen zeer fcherp, en 

bleek zwartagtig van kleur (*). 

Linneus zegt, dat deeze Vogel de grootte 

van een Rave heeft, terwyl hy den Steen-Uil 
met Goudgeele Oogkringen , die in Noords 

Sweeden huisveft , by den Koekkoek verge- 

Iykt. In dat geval komt hy overeen met de 

grootften der gewoone Nagc-Uilen, die Noêtua 

snajor genoemd worden by de Schryvers. Indien 

het de aangehaalde is van Rav, zou hy in 't 

Franfch Hulote heeten, in ’t Engelfch Owls 
in ’t Hoogduitfch Eule, in ’t Neerduitfch Uil, 

| Je wiee 
(*) Faun, Suec. p. 27, 59 j 
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wegens het naare huilende Geluid, dat hy U. 

maakt. De gewoone naam van deezen , egter , ATDEEL. 

is Kat- Uil, in ’t Hoogduitfch Kautz of Kautz- re 

lien , welke laatfte naam nogthans meer op den srux, 

volgenden fchynt te paffen. 

De Kat-Uilen muizen fterk , en men vindt in elk: 

hunne Neften een menigte Ongediert 5 wes- yilen. 

halven de Boeren hun gaarn in de Schuuren 

„en Stallen zien huisveften. Zy leggen twee 

Eijeren, en, als men die met Hoender of Dui- 

ven-Eijeren verwiflelt, gaan zy, even als de 

Kraaijen, niettemin met broeden voort; doch, 

zodra zy bemerken dat het hun eigen Jongen 

niet zyn, vreeten zy die op. Zo de Uil meteen 

Kat aan ’t vegten raakt, gelyk fomwylen ge- 

beurt, fcheiden zy niet van elkander, tot dat 

een van beiden dood gebleeven zy. Ook zyn 
deeze Dieren, hoe zeer in gedaante van den 

Kop en levensmanier naar elkander gelykende, 

altoos bittere Vyanden. 

(rr) Uil met een gladden Kop, de Slagpennen _ xr, 

wits met vyf ryën van Vlakken, Pafferina. 
Klein Kat- 

Dit is de kleinfte onder de ongehoornde , ge- Uiltjes 

Iyk het Boom-Uiltje onder de gehoornde of 

Oor-Uilen. Men vindt hem ook , by de Schry- 

vers, 

(zr) Sxrix Capite \laevi, Remigibue albis ; maculis quin» 
que ordinum, Faun. Suec. 5} Nottua minima, GesN, 

„fv. 620. Aupr. Orn. Libr. VII. Cap. 7. Warre 
Ornith. 69. Tab 13. Raj. Av. 26. N. 6. AuBiNe 

Ay, II. p. I2. T. z2. FRISCH, -ÁY, Tab, zoo 

Ee. D&ELe IVe STWK3 

a 
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vers, onder den naam van Noltua minor en mi: 

nima voorgefteld. BrrssoN noemt hem, in ’€ 

Franfch , la petite Chouette of la Cheveché. Ep- 

wARDS heeft 'er, onder den naam van Jitle 

Owl, een fraaije Afbeelding van gegeven, en 

FriscH cen zeer naauwkeurige, onder den ty- 

tel van Noltua minima five Funerea , datis, al- 

lerkleinfte of Lyk-Uil. Krein noemt deezen 

Noêtua parva, aucuparia; om dat men ‘er ge- 
bruik van maakt tot het vangen van klein Ge- 

vogelte , gelyk Moffchen en dergelyken ; waar 

op ook de toenaam van Pafferina fluit. 

De grootte is omtrent als een Merel of zwar- 

te Lyfter, zegt LinNzus. Het Lyf van bo. 

ven geheel Afchgraauw bruin , met witagtige 

flippen, van onderen t'eenemaal witagtig, met 

langwerpige bruine Vlakken. De Wieken van on« 

deren met witte Vlakken , op vyf ryën gefchikt, 

waar van de buitenften de kleinften zyn. De 
Dekvederen der Wieken , zo boven als onder 
wit, en van buiten op de Wieken witagtige 

ftippen, in vyf of zes ryên. De Staart heeft 

vier witte dwarsftreepen. De Kop is met een 
menigte witte flippen getekend, aan de zyden 

wit. De Bek geel met zwarte Hairtjes. De 

Pooten witagtig ; van onderen geel , met zwar. 

te Nagelen. 

LinNaus zegt, dat dit Kat.-Uiltje in holle 
Boomen huisveft, maar BrIssoN , die ’er een in 

't Kabinet van REAUMUR hadt, fchryft ’er ou- 
de Gebouwen tot eene woonplaats aan toe. 

Hier 
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Hierom heb ik het liever klein Kat-Uiltje dan ir. 

Steen. Uilije geheten, als welke benaaming met AFDEELe 

__het zeggen van den eerftgemelden, die het ze- … 
kerlyk in Sweeden waargegomen heeft, weinig srux. 

_ftrooken zoude. 

De Heer Brisson befchryft, behalve de ge- Awerikaage 

melde Kanadafche, nog drie vreemde Nagt-Ui- le 
len uit Zuid-Amerika, die altemaal ongehoornd 

zyn. Twee derzelven, uit Mexiko, waar van 

de eene aldaar Chichiëli, de andere Folchigua- 

ili genoemd wordt, hebben, in ’taanzien, door 

de dikheid hunner Vederen, omtrent de groot. 

te van een Hoen. De kleur is uit zwart, wit, 

geel en ros, gemengeld, De andere, die, vol. 

gens FEUILLPE, te Coquimbo gevonden wordt , 

zweemt naar onzen grooten Nagt-Uil , doch het 

Lyf is grys-vaal, met witte Vlakken gefpren- 

keld, de Buik en Sraart vuil.wit. Men vinde 

deezen van KrriN genaamd Konyn-Uil , welken 

naam die Pater 'er aan gegeven hadt, omdat hy 

zig verbeeldde , dat dezelve Holen in het Aard. 

tyk maakte, als de Konynen; hebbende er zulk 

een, by Coguimbo in Chili, gevangen in de in- 
gang van een Gat; ’t welk zo diep was, dat 

hy ’er geen Grond van peilen konde. Dit wordt 
egter, met reden, als een zeer ln bewysaan- 

gemerkt. 

Het Vleefch van deezen Uil, zegt FeuIrree, Gebruik in 

fmmaakte den Matroos, die den Vogel op-at, de Genees. 
k ° 

zeer lekker, zo hy my verzekerde PD Ik weet Han 
niec 

/ 

(*) Obfervat. Phyfiques, pag. 562. Edit, de 1734 

X. Dxzr, JV Ren, O 
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niet, of men te Achenen , alwaar eertyds de Nagt- 

Uilen zeer menigvuldig waren , gelyk uit het be- 

kende Spreekwoord (*) blykt, dergelyk gebruik 

van deeze Vogels maakte; doch dit is niet on- 

waarfchynlyk ;: want te Rome, en op andere 

plaatfen van Italie, eet het gemeene Volk, nog 

hedendaags, allerley Roofvogelen, die men’er 

zelfs ter Markt brengt. ’t Iszeker „ dat zy door 

de Ifraëlitifche Wet veroordeeld waren. Niette- 

min zegt Rassi Moses, in zyne Aphorismen , 

dat het Vleefch der Haviks- en Uilen - Pullen 

goed is van fmaak , het Hart verfterkt, en veel 

dienft doet aan de genen die Melankoliek en 

Krankzinnig zyn. Ook hebben de oude Genees. 

heeren hun Vleefch aangepreezen, als een zeer 

goed Middel tegen de Lammigheid. Hun Bloed 
heeft inzonderheid veel gerugts gemaakt, tot 

Geneezing der Aamborftigheid; doch GALENUS 
dreef reeds den fpot met dit Geneesmiddel, 

Niet minder zeldzaam zal het voorkomen, dat 

de Eijeren der Kat-Uilen, week gekookt zyn- 

de, gegeten, de Dronkaarts een walg doen kry- 

gen vanden Weyn. En, wat de Afch belangt, 

die door een buisje in de Keel zou moeten ge- 

blazen worden, om de Verzweering te doen 

doorbreeken , die binnen in de Keel haare zit- 

plaats heeft; merkt ETMULLER aan, dat allerley 

Afch, met Honig gemengd, tot rypmaaking 

der Gezwellen dient. Even ’t zelfde kan van 

de Gal en ’t Vet gezegd worden, 

In 
(*) Netlnas Athenss 



In de Verzameling der Duicfche Akademie Ei | 
van Natuur-Onderzoekers (*) , vindt men een AFDEEL, 

byzondere Waarneeming van Doktor Paurrr- 

NI, die ons verhaalt, dat een Jongman, federt 

eenigen tyd lam geweeft zynde , te raad kreeg, 
een Kat Uil, of liever Kerk-Uil, voor ’t Vuur 

te laaten droogen. Hy plukte hem, deedt ’er 

de Ingewanden uit, en , gezouten zynde ‚, maakte 

hy ‘er een Poeijer van, ’t welk, met Bevergeil 

tot een Zalfje bereid zynde, hem diende om 

zyn Lighaam te beftryken 4 dit eenigen tydge= 

daan hebbende was hy genezen. Men ziet lig- 

telyk, dat ’er grooter blyken noodig zouden zyn, 

om de geneezende kragten van die Afch te 

ftaaven ! 

LOOD 

VD OOP DS TTK. 

_Beftbryving van ’t Geflagt der KLAAUWIEREN, 
anders genaamd Slagters of Siagtvogelen , wes 

gens hunne wreedheid in ’t werfcheuren van ’t 

klein Gevogelte; tot welken ook de Europifche 

en Karolinifche Beemer, Snateraar of Lwar- 

te Mantel, wordt t’buis gebragt. 

bg den naam van Landus wordt, door 

| den Heer Lingus, thans een Geflagt 
van Vogelen befchreeven , waar op de Neder. 

duit 
 €*) Ephemerid, Narnra Curtos. Cent, 2. Aap. VL 
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HH. duitfche Naam van KrAAuwrer niet onaardig is 

ATDEEL. toegepaft. Immers veelen derzelven hebben den 

EE Latynfchen Naam, waarfchynlyk , van het ver- 

stuk. fcheuren der Vogeten, daar zy zeer wreedelyk 

mede te werk gaan; even of zy vermaak had- 

den in dezelven levendig van elkander te pluk- 

ken: weshalve men ’er, ín ’t Engelfch, ook 
den naam aan geeft van Slagter of Slag- 

ter-Vogel, the Butcher-Bird, en in ’t Franfch, 

aan fommigen, dien van Ecorcheur of Vilder. In 
’t Hoogduitfch noemt men ze fomtyds Wurg- 

Engel of Tborntraber; dewyl men wil, dat zy 
A op de Doornhaagen gaan zitten, en de Vogelt. 

| jes eerft worgen, doorze met den Hals om 

de Doornen te draaijen , en dan van elkander 

plukken. Ook is ’er de naam van Neuntboder 

aan gegeven geweeft; om dat men meende, dat 

zy, ieder dag, wel negen Vogelen om ’t leven 
bragten. Hunne gelykheid in gedaante aan een 

Aakfter, heeft ’er in ’t Franích, den naam aan 

doen geeven van Pie-Griéche , of gryze Aakfter, 

wegens de Afchgraauwe kleur aan de zyden van 

’t Lyf; weshalve men den gemeenften ook La- 

nius Cinereus genoemd vindt, 

Kenmers De Kenmerkén zyn, volgens LiNNus, een 

ken, taamelyk regte Bek, wederzyds naar de punt 

toe meteen Tandje, aan den wortel naakt; de 

Tong ingefcheurd. BrissoN zegt, dat zy vier 

Vingeren hebben, drie voor, één agter , onge- 

vliesd en van elkander afgezonderd: de Pooten, 

tot aan de Schenkels toe, gevederd, den. Bek 

regt, 
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regt, van boven verhevenrond, aan denwortel 

zo dik als breed ; de Bovenkaak naby de punt AFDEEL. 

wederzyds uitgerand, en aan het end haakig VL 
omgekromd. ri LO 

‚Hy, die deeze Vogelen, onder den laatftge- soorten. 

melden Geflagtnaam , in ’t Franfch voorftelt,heeft 

dezelven , wegens ’t getal der Vingeren en 

_de geftalte van den Bek ,met de Lyfters in een 

_zelfden Rang geplaatít. Zyn Geflagt bevat zes 

en-twintig Soorten, waar van de meeften uit- 

heemfchen zyn, en hy heeft vier Plaaten met 

Afbeeldingen derzelven gevuld. Linneus geeft 

tien Soorten van Klaauwieren op, als volgt, 

(1) Klaauwier met eene Wigvormige Staart, ke 
. te Lanius 

den Kop gekuifd, het Lof rosagtig , van pinarns. 

onderen Goud-geel en bruin gegolfd. Gekuifde 
| Klaauwiër. 

Onder den naam van rosfe gekuifde Klaauwier 

wordt deeze Vogel , die in Bengale huisveft, 

door EpwaArps afgebeeld en befchreeven. De 

Inwooners noemen hem aldaar Cburab. Zyn 

grootte is, gelyk die der meefte Soorten van 

dit Geflagr, als cen Leeurik, de langte van 

het end des Beks tot aan het uiterfte van de 

Staart zes en een half Duim: die van den Bek 

zeven en een halve Linie, die van de Staart 

twee Duim agt Liniën, en van den middelften 

Vinger, met den Nagel, zeven Liniën. De 

kleur 
(x) Lanius, Caudâ cuneiformi, Capite criftato, Cor- 

pore rufefcente, fubius fulvo fufcoque undulato Syff, 
Nat. X. Lanius fulvus criftatus. Epw. „Av. 54. T. 54. 

L, Daer. IV, Srus, 0 

Aide 
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EEn wyze zware Vlak agter de Oogen: de Slag- 
8 Fi 4 

stug, pennen bruin, aan de uiterfte randen bleeker , 

de Staartvederen van boven rosagtig van onde- 

ren grys. De Bek heeft aan den wortel eene 

Vleefchkleur , die allengs donkerer en zwartag- 

tie wordt aan de punt: de Vingers en Nagelen 

zyn zwart. 

Kanadafche. Ik heb hier de Afbeelding ingevoegd van den 

ie gekuifden Klaauwier van Kanada, welken de 

Heer BrissoN, uit het Kabinet van den Heer 

Augry, in zyn Werk geplaatft heeft. Deeze 

verfchilt nict merkelyk van den voorgaanden, 

dan dat hy van onderen bleek Afchgraauw is; 

de Kuif en Borft bleek-ros; de Staartpennen 

zwartagtig, aan de randen en toppen wit; het 

Lyf van boven rosagtig bruin. Ik weet niets 
van de eigenfchappen deezer Kuifklaauwieren. 

1 (2) Klaauwier , met eene Wigvormige Staart, 

Excubitor. die aan de Zyden wit iss een gryze Rug, de 

bi Wieken zwart met een witte Vlak. 

LinNaus hadt deezen te vooren, onder de 

Sweedíche Dieren, by den naam van „Ampelis be- 

fchree- 

(2) Lanius Caudâ runeiformi, Jateribus albâ; Dorfo cas 
no. Alis nigris maculâ albâ. Syff. Nat. X. Ampelis coerue 
lescens, Alis Caudâque nigricanribus. Faun. Suec.1ër Îuae 
nius Cinereus Major. Arprov. Ormth.L, $.p.386. Wir. 
Ornsth. s3.t.10. Raj. Av. 18, ALB „Av: 2.p. 33: 23e Pie 
Cacinerea FriscHuAyet. 5e 

\ 

jj, kleur is van boven ros , van onderen vuil Oran. 

AFDEEL. je, met zwarte dwars-{treepen ; een halfmaans- 
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__fehreeven. Men kan hem, zegt hy, aanmer- 
ken als een middelfoort, tuffchen de Havikken, 

‚Raaven en Moffchen. Het is de gemeene groo- 

te Klaauwier van Europa, hoewel doch niet groo. 

ter dan een Merel of zwarte Lyfter. De lang- 

te wordt van den Heer Buisson gefteld op ne- 

gen Duim vier Liniën, de hoogte op zeven 

Duim, zeven Liniën, en die van den Bek op 
ongevaar een Duim, 

De Italiaanen noemen deezen Klaauwier Ful. 

conello of Valkje, en niet ten onregte, dewyl 

men hem fomwylen , gelyk de Havikken, op 

den Vogelvangft afrigt, zo Rajus getuigt. 

LiNN&us zegt, dat de Valkeniers ’er gebruik 

Van maaken, om de Valken te onderwyzen. 

Zyn gewoone Leeftogt beftaat uit Infekten ; doch 

hy aaft ook wel op't Gevogelte , en is zeer ftout, 

taftende zelfs Merels aan, en die verfcheuren- 

de. Men ziet hem zelden te roeften zitten , dan 

in de top der Boomen, of boven op een Haag; 

uitgenomen in de Herfft, en , geduurende dat 

Saizoen , hoort men hem op verfcheide Toonen 

zingen. Des Winters houdt hy een zelfden 

Toon, die zig van verre duidelyk laat hooren; 

omtrent als ‘et Geluid van een Kat-Uil, die zy- 

_nen makker roept: fchreeuwende vry aangenaam 

bouïn , bouïn , dat hy dikwils herhaalt. Zyn 

Neft maakt hy van Mos, Wolle of Katoengras, 

met een bodem van Hey; het is van binnen 

met eenige vezeltjes Hooy bekleed. In het 

Neft vinde men gewoorlyk zes Jongen, die 

Ie Deen IV, STUK, O4 naaf 

ee Os ed he 
r/A 

ff 
_ÁFDEEL, 

A 
Hoorpe 
STUK, 
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naar de Ouden niet gelyken,dan door den Bek, 

Pooten en Klaauwen : zy hebben , naame- 

Iyk , nog maar de wortels der Vederen, trek- 

kende naar het groen. 
h| 

(3) Klaauwier met eene Wigvormige Staart, 

de Rus grys, de wier middelfte Staartpen- 

nen wan de zelfde kleur „den Bek Loodverwig. 

Behalve den witten Klaauwier en den groo- 

ten of allergrootften, die zeer zeldzaam voor- 

komen, is ‘er een kleinere gemeene, waar aan de 

Engelfchen den naam van Wood-Chat of Bofch- 

Kat geeven , en dien de onzen Schat-Aakfter ; 

Hankwerk of Vinkenbyter noemen, zo men wil. 
De Latynfche of liever Griekfche Naam is Col- 

lurio, de Italiaanfche , by Bononie, Buferula. De 

grootte is omtrent als die van onze eerfte Soort. 

De kleur verfchilt in ’t Wyfje grootelyks van 
die in ’t Mannetje. Dit laatfte is van boven 

driekleurig, van onderen wit met ros gemengd, 

met een zwarte Streep door de Oogen , weder. 

zyds: het Wyfje is van boven ros, met bruin 

overdwarsgeltreept : van onderen rosagtig vuil- 
wit; de Borft en Zyden met bruine Streepen 

getekend. Wegens deeze kleur van ’t laatft. 

8e 

(3) Lanius Caudâ fubcuneiformi, Dorfo grifeo, Rece 
tricibus quatyor intermediis unicoloribus; Roftro plume 
beo, Syft. Nat. X. Ampelis Dorfo grifeo, maculâ ad O- 
culos longitudinali, Faun, Suec, 180, T. 2. f. 180. Lanius 
tertius. Wirr. Ornith. 54. Ray. „Av. 18. ALB. Av, 2 
p. 1ô. T. 14, 15. Pica media, Lanius medius, Friscu. 
„Av, T. 60e 
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gemelde ‚ geeft 'er de Heer BrissoN den naam 

van Pie-griëche roufje aan. 

__ Van deezen Vogel wordt gezegd, dat hy, 
gelyk de sroote Klaauwier, zes Kijeren legt, 

die wit zyn , doch aan het ftompe end een 
roodagtige Kring hebben. Zyn aart is even de 

zelfde, in heteeten van Infekten en Vogelt- 

jes, met welke laatften hy fpeelt als een Kat 

met den Muis; pikkende ’er het Brein uit. Hy 
houdt zyn prooy in de eene Poot , en eetze, 
middelerwyl op den anderen ruftende , gelyk 

de Roofvogelen meer doen. Verfchrikt zynde 

fchreeuwt hy yzelyk, beweegt zyne Staart heen 

en weer, en houdt ze opgeheven. De Bouw- : 

landen worden door hem van Muizen gezui- 

verd, en hy zoekt ‘er ook veel ‘Forren en an- 

der Ongedierte uit. Het is hem onverichillig , 

of hy op Diftelen of Struiken zitten gaa, doch 

gemeenlyk onthoude hy zig in ’t Geboomte. 

‚_ (4) Klaauwier,op den top vant Hoofdzwart, Iv. 
Tyrannu 5. met een roodagtige Streep overlangs. 

Men vindt deezen door CArrsBY , die ’er een 

naauwkeurige Afbeelding van geeft, de Vlie. 

genvanger met een rooden Krans gebeten, en 

hy zegt, dat de Engelfchen hem Tyrant noe« 

men, dat zo veel zegt als 'yran. Frriscu 

geeft 

(4) Lanius Vertice nigro: Striâ longitudinali fulvâ, 
Syft. Nat. X. Mufcicapa coronâ rubrà. CaresB. Car. Tr. 
p. 55. T. 55. Pica Americana criítata, FRiscH. „Av. 4, 

„TI. 63. 

1DEEL, IV. Stux,. Os 

Tyran. 
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geeft ‘er, onder den naam van Amerikaanfche 
gekuifde Aakfter, ook een nette Figuur van. 

De grootte is omtrent als die der voorgaanden: 

de kleur van boven grys-bruin, van onderen 

wits aan de Borft bleek Afchgraauw: de Kop 

van boven zwart, met de Vederen aan den 

Wortel geel; de Slagpennen bruin, met roffe 

randen. Boven de Neusgaten , en om de Keel, 

iteeken langagtige zwarte Hairtjes uit, voor- 

waards gekeerd en ftvf als Varkens-borftels. De 

Bek , Pooten en Klaauwen zyn zwartagtig bruin. 

Van deezen Vogel wordt getuigd, dat hy 

van allerley Infekten leeft. Hy maakt zyn Nett 

op de toppen van Boomen en Haagen. Ter- 

Kisauwier 

van Cayen- 

BCe Ö 

PL XXXL 

Fig. 4 

wyl het Wyfje broedt , worden alle andere Vo. 

gelen, zelfs Valken en Arenden , door het 

Mannetje ver van het Neft weggejaagd. Men 

vindt ze op ’t Eiland St. Domingo: in de 

Maand April wordt Virginie en Karolina door 

hun bezogt, alwaar zy hunne Jongen teelen. 

De Heer Brisson, door wien deeze Vogel 
in zyn Geflagt der Vliegenvangeren geplaatft 
is, befchryft nog vyf andere Amerikaanfche Ty. 

rannen , waar onder een is met een zeer lange 

gevorkte Staart , die uit Kanada gekomen was ; 
één van Sct. Domingo, één van Brafil en twee 

van Cayenne. Ik heb hier , uit zyne menigte 

van Afbeeldingen , die gebruikt van eenen 

Klaauwtier van Cayenne , wiens Kop zwart is; 

en de Keel witagtig; het Lyf Afchgraauw , 

doch met overlangfe Streepjes getekend : zo 

dat 
Ed 
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dat dezelve zig als gevlakt vertoont. De Slag- IL 

en Staartpennen zyn zwart, DEE 
| VE 

(5) Klaauwier met het Lyf rood, een band om Hoorp- 
- STUK. 

de Oogens de tippen der Slag- en Staart- ij 

} pennen zwart. Carnifex, 

Van deezen, dien Epwarps onder den naâm 

van roode Surinaamfche Vogel befchryft, en zeer 

fraay- af beeldt, wordt door hem getuigd, dat 

„ diein geftalte en grootte veel overeenkomft heeft 

met den Europifchen Beemer of Zyde-Staart. 

De kleur is over ’t geheele Lighaam rood, 

maar donkerer aan de zyden van den Kop, aan 

den Hals, Borft, op de Rug en Vleugelen; 

waar by het heldere hoog-rood van den top des 

Hoofds fierlyk affteekt en uitmunt. Even zo 

helder rood ís ook het onderfte van het Lyf en 

de Staart; doch de tippen van derzelver Vede- 

ren zyn zwart, de Pooten en derzelver Vinge- 

ren bruinagtig geel. 

VL 

Schach. (6) Klaauwier met bet Lyf geel.agtig , bet 
Voorboofd en de Vleugelen zwart, 

De Heer OsBrck heeft deezen Klaauwier, 

dien ik onder dit Geflagt van BrRrsson niet aan- 

getekend vind , op zyne Reize in China waar- 

Se- 

(5) Lanius Corpore rubro, fasciâ Oculari, Remigum 
Re@ricuinque apicibus nigris.Sy/f. Nat. X, Garrulus ruber 
Surinamenfis. Epw. „Av 39. Tab. 39. 

(6) Lanius Corpore lutescente, Fronte Alisque nigris. 
Syit. Nat. X. Lanius A-Scack. Csn. 1e, 227, 
1. Doei, IVe Srum, 
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genomen, alwaar die A-Schack geheten wordt, 

De grootte is als der voorgaanden; de Kop ecn 

Hals zyn van boven grys: de Hals van onderen 

witagtig;s de Rug en Buik Schulpkleurig. De 

Slagpennen zyn zwart; de eerften in rang wit 

aan den wortel, de tweeden aan de tippen. 

(7) Klaauwier met de Staart ongefplitfl; bet 

Lyf van boven zwart ‚ van onderen wit; het 

Asterhboofd gepurperd, 

Deeze Vogel,zegt ALBIN, heeft de grootte van 

denAfchgraauwenKlaauwier.De top van tHoofd 

en’t bovenftevan denHals zyn bleekrood of bruin: 

de Veders,die het voorfte van den Kop dekken, 

De 

als ook die rondom de Oogen en aan de zyden 

van den Hals zyn, hebben een donker-bruine 

kleur; gelyk ook die van de Rug, Vlerken en 

Staart, uitgenomen een langwerpig wit merk; 

op ieder Schouder , en een groote Vlak van de 

zelfde kleur op de Wieken , wederzyds. De 

Bek is zwart, de Neusgaten klein en rond, de 

Bovenkaak, aan den wortel, met een witte 

Streep. De Oogkring is vuil-wit; de Keel , 

Borft en Buik, wit; de Dyên helder Afchgraauw, 

naar bruin trekkende: de Pooten donker en de 
Nagelen zwart. 

Wrirroueggy befchryft een dergelyken, aan 

den Rhyn gefchooten ‚ wiens Kop hoogrood 

| | was, 
(7) Lanius Caudâ integrâ, Corpore fupra nigro fubtus 

albo, Occipite purpureo. Syft. Nat. X. Lanius rupro Cas 
pite. ALBIN, «Ay, IL, pag. z5. Tab, z6, | 



„DE KLAAUWIEREN oor 

was, en de Staart omringd meteen witte Streep 1, 

als een Parabool, zynde de ruimte daar binnen AFDEELs 

zwart: weshalve ik hem liever Roodkop noem Phs 
LIOOFD= 

dan artan STUK. 

(3) Eider met de Staart als een Schaar, VII. 
Coarulescens bet Lyf blaauwagtig zwart, den Buik wit. Vorkftaart. 

De Heer Epwarps hadt deezen, die in Ben- 

gale huishoudt „en aldaar ‚in de Landraal, ge- 

noemd wordt Fingab, gevonden in eene Ver- 
zameling te Londen. Hy geeft ‘er den naam 

aan van WVorkftaartige Indiaanfche Slagter-Vogels 
hoewel de Staart, zegthy, hem daar van fchynt 

af te zonderen. De Bek is dik en fterk, als die 

van een Havik gekromd, doch wat langer „ met 

vry groote Neusgaten, en aan den wortel met 
ftyve Hairtjes bezet. De geheele Kop, Hals, 

Rug en Dekvederen der Vleugelen, zyn glim- 

mend zwart, met een glans van blaauw , pur- 

per en groen ‚naar den verfchillenden ftand ten 

opzigt van het Licht. De buitenfte Slagpennen 

zyn zwartagtig bruin , gelyk ook de Staart, 

welker middelfte Pennen kortft zyn, de bui- 

tenften langft met witte punten. ‘ | 

Ik voeg hier nevens de Afbeelding van een Kadrehe 

Kaapfchen Klaauwier, die door zyne Staart ee- Pr. XXX, 

nigermaate naar den Bengaalfchen zweemt, zyn- hen 

de 

(8) Lanius Caudâ forficatâ, Corpore nigro ccerules= 
gente, Abdomine albo. $9/f. Nat. X, Lanius Caudâ fore 
cipatà, Epw. „Av. 56. Tab. 56, 

1e DEELe Iv, STUKq 
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de door den Abt pr La CairreE, geduurende 

zyn verblyf aan de Kaap der Goede Hope, den 

Heer ReAumur toegezonden, en in deszelfs 

Kabinet geplaatít : waar uit de Heer Brisson 

hem aldus befchryft. Hy is een weinig kleiner 

dan de Europifche groote Klaauwier. De Kop, 

het bovenfte van den Hals, de Rug, Stuit, de 

bovenfte Dekvederen van de Staart en die der 

Schouderen , zyn zwartagtig van kleur : de Keel, 

het onderfte van den Hals „de Borft ‚ Buik, 

Zycen en onderfte Staartpennen , zyn wit; ge- 

lyk ook de Pooten, ten grootften geele, De 
twee middelfte Staartpennen zyn langer dan de 

zydelingfe, die allengs korter worden, zynde 

de buitenfte wederzyds de allerkortften. De 

Bek , Vingers en Nagelen , zyn zwartagtig. Hy 

heeft dergelyke borftelige Veertjes aan de 

Neusgaten en op de hoeken van den Bek, als 

andere Soorten van dit Geflagt. 

(9) Klaauwier met de Staart ongefplitfl , het 

Ligbaam grys, bet onderfte Ooglid purper , 

den Aars Bloedkleurig. ; 

Deeze wordt van de Chineezen Kaukai- Kann 

geheten; zo de Heer OsBecK , die hem uit 

China medegebragt heeft, verhaalt. Zyn Bek 
is zwart, de Kop van boven zwart, aan dezy= 
den en Keel wit: de Rug grys-bruin: de Hals. 

van 
(9) Lantus Caudâ integrâ, Corporegriseo, Palpebràâ ine 

ferinre purpureà, Ano Sanguineo. „Amenit. Acad, IV. 
P. 230. 

add 
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van onderen Afchgraauw met een bruinen Band: 

de Borft en Buik omtrent van de zelfde kleur: 

de plaats van den Aars bloedverwig. Zyn Wie- 

ken zyn rondagtig met bruine Slagpennen: de 

Staartpennen omtrent even lang, minder ftyf, 

Ei 
AFDEEt.! 

Vl. 

Hoer. 

STUK. 

zwartagtig; de buitenfte aan den top, naar bin- 

nen toe; wit : de Voeten zwart, met vier Vin- 

geren , welker agterfte dikker is dan de anderen. 

(ro) Klaauwier met de Staart ongefplift , wiens 
Slagpennen ‚die aan de grooifden volgen, ge- 

kleurde Wliezige tippen hebben. 

Op veelerley wyzen is deeze Vogel geplaatft 

geweeft. De Ouden hebben hem Garrulus Bo- 

bemicus geheten, en ’'er wonderen van verhaald; 

zo ten opzigt van zyne inwendige gefteldheid, 

als van zyn Vernuft. Ook noemden zy hem 

Ampelis, om dat hy Befiën of Beffen eet, en 

hier van is de Geflagtnaam af kormftig, welken 

de Heer Linneus voorheen gebruikte, toen 

deeze Beemer, met en benevens de gemeene - 

Europifche Klaauwieren, in de rang der Mos- 

íchen , en wel tuffchen de Sitta en Loxia, ge- 

Íchikt werdt (f). De Afbeelding van GEsNE- 

RUS 
(ze) Lanius Remigibas fecundariis apice membranaceo 

__colorato, Caudâ integrâ. Sy/f. Nat, X. Ampelis Remigi- 
bus quibusdam apice membranaceo terminatis. Faun Suec. 

279. Garrulus Bohemicus GesN. „Av. 703. ALDR. Ors 
kl. z2. c. 18. WiLL. Ors. go. t. 20. Raj Av. 85. 1e, 
„Av. 2. p. 25. t. 26. FriscH Av. 32. f. TE. Garrulus Ca« 
rolineníis. Carrsa. Car. IL. p. 46. t. 46. 

(f) Zie 59/7. Nat. Ed, VL p. 30. &c Fann Suec. p. 67. 
A, Dem JV. STUKe 

x. 

Garrsuluss 

Beemer, 
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RUS is in ’t Werk van JounsToN op Tab. XLIIL., 

onder den tytel van Pice glandarie genus, ge- 

plaatít. Weinigen, egter , brengen hem tot de 
Aakfters , hoewel de Naam van Garrulus zeke- 

re Klapagtigheid fchynt aan te duiden ; daar men 

mede zien zal op *t woord ziziri, ’t welk hy 

dikwils herhaalt, en weshalve fommige Duits 

fchers hem Zinzerelle noemen, ende Engelfchen 

Bobeemf{che Gaay of Snateraar ‚ de Franfchen Fa- 

feur de Boheme. Sommigen geeven ‘er ook den 

Naam van Wipftaart ä Sneeuwvogel en Zyde- 

Staart aan; doch de gemeene Naam, in t Nee 

derduitfch , ís Beemer of Zwarte Mantel. 

Dit Vogeltje is maar weinig grooter dan een 

Leeurik, en verfchilt derhalve in grootte naauw- 

lyks van de andere Klaauwieren. Het is gekuifd; 

bruinagtig graauw over ’t geheele Lyf, doch 

naar den Kop toe bruin-wic, en geheel zwart 

aan de Keel, by de Oogen en Neusgaten , aan 

den Bek, Pooten, Slag en Staartpennen, wel. 

ke laacften egter geele tippen hebben. ’% Schynt 

dat de Staartpennen zagter zyn dan gewoonlyk. 

De Oogkringen zyn rood. Het onthoudt zig in 

de Boffchen van Europa, en leeft van veeler- 
ley Befiën of Vrugten, gelyk de Lyfiers, doch 

Druiven en Jeneverbeffen bemint het meetft. 

Als eene Verfcheidenheid wordt, tot deeze 

Soort, van den Heer LinNaus gebragt de Ka. 

rolinifche Snapper van CATESBY, dien de Mexi- 

kaanen Caquantotot] noemen, en KLEIN de Ka. 

rolinifche klappende Lifter. EowArps geeft daar 
| van 
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van ook eene naauwkeurige Afbeelding CG), IL. 

wâar uit blykt, dat de kleur van’ boven - Lyf ARRREL 

rosagtig is, die van ’t onder- Lyf geel; de ke: 

Borft wit, de Slagpennen zyn blaauwagtig sruk; 

Afchgraauw , gelyk ook de Pooten en Staart; 

die Goud-geel is aan ’t end. Hy zegt, dat de 

Wyfjes niet zo helder gekleurd , noch 

ook op de Vleugels met donker-roode ftippen 

als Zegel-Lak getekend zyn, gelyk de Man: 

netjes van deeze Vogelen. Zy zyn gekuifds 

even als de Europifche Beemer. 

LAD NNORTDE FIE NN OLD RNN 

FL HOOFDSTUK, 

Befchryving wan ’t Geflagt der PapPEGAatr- 
JEN : derzelver onderfchêiding in Aras of 

Weftindifche Raaven , Kakatoes , Lorys; 

Pappegaaijen , Parkieten én Parkietjes , 

volgens den Heer Brisson. Derzelver: me. 

nigvuldige Verfcheidenheden toegepaft op de 

Soorten , die Linnaeus opgeeft. Hunne 

Naam ‚ Woonplaats, Eigenfchappen en Ge. 

bruik. 

Et Kenmerk van den tweeden Rang der verdeling 
Vogelen by den Heer Linnmus „is,dat zy Ea: 

den Bek eenigermaate famengedrukt aan de 

zyden , of als een Mes hebben, met eene 

bultige of ronde Rug; dat is als een Snoeimes 
of 

(}) Av. Tom. V. Pl, 242. 
J. Daer, IVe STUK: Pp 

1 



27) ANN 

We 
226 BESCHRYVvVING ; 

ÏT. of als een Zikkel; om zig duidelyker uit te 

ete drukken. De Pappegaaijen ‘hebben daar in de 

Hoorn, Eerfte plaats, waar onder hy twee Hoofd-ver. 

STUK. deelingen maakt, naamelyk de ecne van lang- 
ffaarten, die de Staart Wigswyze hebben, de 

andere van koriftaarten ‚ met de Staart aan ’% 

end gelyk of breed, De Heer BrissoN maakt 
een andere onderfcheiding , in zyn Pappe- 

gaaijen-Geflagt, fpreekende daar van aldus. 

ke Hah De Vogelen van dit Geflagt zyn ongelyk van 
van Bris- dikte: fommigen, naamelyk , komen in Lyvig- 

en heid naby aan de Hoenderen ; anderen gaan een 
Lyíter , ja een Leeurik , naauwlyks te boven. 

Onder de grooten , zo wel als onder de klei- 

nen, heeft de eene Soort de Staart zeer lang » 

de andere veel korter. De grooten ,.met eer 

zeer lange Staart, noemen wy Ara’s ; in ’t La- 

tyn Are, en de Engelfchen heeten ze Maccaos. 

Van de grooten , wier Staart kort is , zyn fom- 

migen bykans geheel wit, en deeze noemen 

wy Kakatoes, in ’t Latyn Cacatue , en de En- 

gelfchen geeven ’er den naam van Cockatoons 

aans in anderen heeft de roode kleur de over- 

hand, welken wy, zo wel als de Engelfchen , 

Lory's noemen, in ’t Latyn Lori: anderen], eine 

delyk, zyn met verfcheide kleuren gemengeld , 

en wy geeven ’er den naam aan van Perroquets 

in ’t Latyn Pfittaci, en de Engelfchen heeten 

dezelven. Parrots. De kleinen, die de Staart 

lang hebben , noemen wy Perruches, in ’t La- 

tyn Pfittace , de Engelfchen long-tail’d Parrakeets 
| of 
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___ôf langftaartige Parkieten. De zodanige klei- Ii 
__nen , voor ’tlaatft , welker Staart kort is ‚ wor- AFDEEl, 

| | U VII A ’ leid Ö . | den van ons petites Perruches ‚in t Latyn Bft aise 

> tacule, en in ’t Engelfch, eenvoüudiglyk, Parra- srux. 

kees, dat is Parkietjes, genoemd. 
ij Je HES 14 Ot Verfchet. Op deeze wyze heeft Brísson byna honderd eden 

Soorten of Verfcheidenheden van Vogelen, in van Pappé- 

diet Geflagt, als by Afdeelingen geplaatft ; waar Se 

van ik, om de aardigheid, de Naamen zal op- 

geeven. Ge thea el 
ARAS of MACCAO'S , zeven in getal. 

r. De Ara van Brafil. 5. De gemengelde vande 

2. Die van Jamaika (1). Molukkes. 

3. De blaauw en geele ; 6. De groene van Brafil 

van Jamaika. (5). 
4. De blaauw en geele | 7. De groenen foode var 

van Brafil (2). | Brafil. 

KAKATOES, vyf in getdl. 

8. De gewoone witte. | 11. De kleine Kakatoe: 
9. Die met een geele | ra. De Kakatoe met roo= 

Kuif (16). de Wieken enStaart, 
10. Die met een roode C19). 

Kuif. | 

LORY'S, zeven in getal. 

13. DeLory vanCeram. | 16. Dite van de Philippyn- 

2). fche Eilanden (24. 

14. DeLory van deMo- | 17. De Brafiliaanfche. 

lukkes (21). 18. Die met cen Hals- 
15. Die uit Ooftindië } kraag uit Indie, - 

(23). | 19. De Amboineefche. 

Ì. Dazr. IV. Sruk. 0 EE 30, 
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IL PERROQUETS of PAPPEGAAIFEN, 
sik wier-en-dertig. 

VIL | 

TE 20. De geelkoppige van | 34. De Amazoon met 

| Jararka. s, een Bek van ver- 
21. De blaauwkoppige | fcheiderley kleu- 

van Braíil. ren. 

22, De Pappegaay van | 35. De Brafiliaanfche 

Barbados. Amazoon. 

23. Die vanCaijenne(1 5). 5 De Amazoon van 

24. De roodkoppige van __Jamaika (4). 

Brafil. 37. De bonte Amazoon 

2 
25. Die met een rooden GRT 

Keel van Jamaika ! 38. Die met een geelen 

(34e Keel. 

26. De Pappegaay van | 39. DeChineefchePap- 

Martinique (26). pegaay. 

An Die met een rooden | 40. De Amerikaanfche 

KeelvanMartinique. (31). | 

28, De blaauwkoppige | 41. Die van ’t Eiland 

van Guajana. Lucon. 

42. Die met een witten 

Borft van Mexico 

2 De blaauwkoppige 

van Martinique, 

96. De blaauwkoppige Ca 

uit Indie (29). 43. De veelkleurige uit 

30. Die met een rood Indië (32). 

Voorhoofd van Bra- | 44. De Pappegaay van 

fil (30). _Guadaloupe, 

r. De Amazoon. 45, Die van Nieuw 

32. Dezelve meteen geel | Spanje (18). 
Voorhoofd. 46. De blaauwe van 

33. De Amazoon met een Guajana (25). 

blaauwen Keel. 47. De geele Pappe- 
ZaaYe 

48, 
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48. De geele van Cuba | 51. De bruine Pappegaay. 

(28). 

‘49. De Afchgraauwe | 

50. 

van Guinée (20). 

De Afchgraauwe 

van Brafil. 

53 

rin (3). 

De zwartePappegaay 

van Madagaskar 

17). 

_ PERRUCHES of PARKIETEN, agt-en-twintig. 

84. De gemeene groe- | 67. 

He C14). Ó8. 

55. Die meteen Hals- 

kraag C9). 
56. De Indifche met { Óg. 

een Halskraag. 

57. Die met een Hals- | 70. 

kraag van ’t Ei- 

land Bourbon. di. 

58. De Parkiet vanGu- | 72. 

66. 

5 Deme IV, STUK, 

‚ De Indiaanfche. 

‚. Die van Gingi in 

adaloupe. 

De Parkiet van Gu- | 73. 

ajana, 

‚ Die van Caijenne. 1 74. 

‚De Brafiliaanfche, | 75. 

‚ De Brafiliaanfche 

met een rood 

Voorhoofd (11). 

17 

Ooftindië, 78, 

‚ De roodkoppige | 79. 

van Gingi. 

DeBengaalfchePar- | 80. 

kiet. 
\e 

76. 

P 3 

De Karolinifche (8). 

De Illinoifche uit 

Noord = Amerika 

CTO). 

Die van Martinique 

(14). 

De _blaauwkoppige 

Parkiet. 

De Japanfche. 

De bonte van Amboi- 

nt. 

De Indiaanfche bonte 

CI4). 
De geele van Brafil. 

De geele van Mexi- 

ko. 

De Angolafche gecle 

(7). 
De roode van Borneo 

(6). 

Delndiaanfche roode, 

De roode van Amboi- 

na. 

De roode gekuifde 

van ’t Eiland Java. 
PE 

IL. 
52. De Perroquet Masca- AFDEEL. 

VIL 
Hoorp. 
STUK. 
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Kenmer. 
4 De 

Soorten 
van Lin. 
N ZUS 

87. Parkietje. van de Phi- 
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PETITES PERRUCHES, of PARKIET- 

JES, zeftien. 

81. Brafiliaanfch Parkiet- 89. Meteen geeleKeel. 

je, oo, Geelkoppig van 

82. Roodkoppig van Bra- Bral. , 

his gi, Geel Parkietje van 

83. Blaauwgattig vanBra- Brafil. 

rAelliC37De 92. Parkietje van Sene- 

84. Malaks Parkietje. gal, 4 

93. Bruin van Brafil. 

94. Gekuifd. 

95. Gekuifd van Mexi- 

lippynfcheEilanden. | ker 

85. Guineefch (35). 

86. Indiaanfch. (36). 

"88. Van Madagaskar, | 97. Goudwiekje. 

De byzondere Kenmerken van dit Geflagt 

van Vogelen zyn, volgens BrissoN; dat zy 

vier Vingeren hebben , ongevliesd , twee voor, 

twee agter: allen omtrent tot den wortel toe . 

van één gefcheiden: de Dyën gevederd , rot 

aan de Schenkels: den Bek kort, haakswyze, 

van boven rond, dikker dan breed, Volgens 

Linneus is de Bek krom, de Bovenkaak be. 

weeglyk , mét Wafch voorzien: de Tong Vlee. 

zig , ftomp, ongefplicft: de voor. Vingeren en 

agter- Vingeren , ieder twee. 

Uit de gemelde Onderfcheiding blykt, dat 

de Ara’s en Parkieten zouden moeten begree- 

pen zyn ín de eerfte Afdeeling van LiNNaus, 

welke de langftaartigen bevat; de Kakatocs, 

Lorys, Peppegaaijen en Parkietjes, in de laat- 
ile, naamelyk onder de kortftaartige, Dit heeft 

cok 
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Ook nagenoeg plaats, volgens het Aanhangfel 
van ’t Werk van den Franfchen Heer, alwaar 

onder /37 Soorten, die de Sweediche Hoog- 

leeraar heeft, van de 15 der langftaartigen drie 
tot de Ara’s betrokken worden en negen tot de 

Parkieten: van de ee der Kortftaartigen , twee 

tot de Kakatoes, vier tot de Lorys; twaalf tot 

de Pappegaaijen en drie tot de Parkietjes. Dit 

maakt te famen 33 Soorten: zo dat ‘er flegts 

vier overfchieten , naamelyk drie onder de eer- 

fte Afdeeling , die volgens BrissoN tot de Pap- 

pegaaijen behooren, niet tegenftaande LanNaus 

dezelven onder de Langftaartigen telt: te wece 

ten:2yn.9.-4. en 13. Soort, en de 29, dat 

een kortftaartige Blaauwkop is, die veel fchyat 

overeen te komen met de Índifche Pappegaay à 

Nomm. 96 , van BRISSON uit EpwARrps ontleend. 

’t Verfchil , derhalven, tuflchen deeze twee 

Aucheuren, is in dit Geflagt van Vogelen niet 

groot, en beftaat voornaamelyk daar in, dat 

de Franfchman omtrent driemaal zo veel Soor. 

ten of Verfcheidenheden heeft; doch daar over 

zal niemand zig verwonderen. Ook heb ik dee- 

ze Lyft, als de komplectíte dien men ooit ge- 

had heeft van deeze Vogelen, hier in gevoegd, 

en tuffchen haakjes () aangeweezen , welke Soor- 

ten van LINN&UsS met die van BRIsSON overe 

eenkomftig zyn. Eer ik tot de befchryving der 

gemelde Soorten overgaa „ zal ik van de al. 

gemeene Eigenfchappen der Pappegaaijen 

{preeken. 

5, Dees. IV, Stura Ba De 

IE 
ÄFDEEL, 

VIL 
Hoorp- 
STUK, 



IL. De Nederduitfche Naam is buiten twyffel af 
AFDEEL. komftig van ’t Griekiche woord Papagas, en 
Bh ‘te Latynfche Pfittacus van Pfittakos , dat van een 

stuk, Vermaarde Stad aan de Tigris zou af te lei- 

den zyn. De Engelfche en Franfche Naamen, 
Parrot en Perroquet, hebben zy van hun praa- 
ten of klappen. Voorts is de Naam van Pap-« 

pegaay , met eenige verandering, ook in alle 

Europeaanfche 'Taalen byna in gebruik. 

Woone __ Deeze Vogelen vindt men , van allerley Soort, 

ed byna in alle de Wereldsdeelen , buiten Euro- 

pa, gelyk uit den voorgeplaatften Lyft blyk- 

baar is. In eenigen, egter,zyn zy meer dan in 

anderen , en fommigen onthouden zig menig- 

vuldig op de Specery-Eilanden van Ooftindië, 

alwaar men die hoog en fierlyk gekleurde Lo- 

rys in menigte ontmoet. De gewoone: Pappe- 

gaaijen , egter ‚zyn overvloedigft in Zuid-Ameri- 

ka,en op de Weftindifche Eilanden. Zeker Ge- 

weft, op ’t-Zuid-end van Afrika, plagt deswe- 

gens genoemd te worden het Land der Pappe. 

gaaijen. In Ethiopie , en in ’t Land der Nege- 

ren aan de Kuft van Guinée, worden zy dik- 

wils als een Plaag aangemerkt, doordien zy zo 

veel fchade doen aan het Koorn , inzonderheid 

aan. die Soort, welke Turkfche Tarwe ge- 

noemd wordt. Hierom worden zy dikwils, 

zo aldaar als in Amcrika, gefchooten, en de 

Inlanders eeten bun Vleefch, dat egter dikwils 
niet al te lekker is; dewyl het den {maak aanneemt 

yan de Vrugten , die zy eeten. Wanneer zy 

ze 

232 BESCHRYVING 
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geaaft hebben op Acajou.Nooten, zo is het. IL, 

zelve taamelyk aangenaam ; als de Beffen van AFDERL. 

__Kampêche-hout hunne Spyze zyn geweeft, dan ien 

ruikt hun Vleefch zeer lieflyk. Van fommige srux. 

Graanen of Zaaden worden zy by uitftek vet, 

en de Speceryën zetten hun Vleefch een by- 
zondere geur by; doch, alszy bittere Zaaden 

gegeten hebben, is het door bitterheid byna 

oneetbaar. Het Zaad van den Katoenboom maakt 

hun dronken, zo dat zy zig gemakkelyk met 

de Handen grypen laaten. Ondertuffchen wordt 

het Zaad van Bafterd-Saffraan , dat een vry 

fterk Purgeermiddel voor den Menfch is, van 

hun zonder eenig hinder genuttigd. Zeer gaarn 

onthouden zy zig op den Boom , die de Mus- 

kaatnooten draagt: ’t zy dat de reuk of {maak 

der Vrugten, of de aangenaame lommer in dat 

heete Gewelt , daar dezelve groeit, hun aane 

lokke. 

Men wil, dat de Pappegaayen twee Eijeren 

leggen, die beurclings van het Mannetje en 

Wyfje gebroed worden. By fommigen hebben 

zy omtrent de grootte van Duiven-Eijeren , en 

zyn, even als die der Patryzen , met verfchei. 

de Stippen getekend en gevlakt. Zy maaken 
hunne Neften in gaten , die zy in de Boomen 

vinden of daar in uithollen met hunne Bekken, 

en leggen daar de Eijeren op eenige Pluimen 

neer, zo LABAT verhaalt. Andere Schryvers 

melden , dat de Pappegaaijen hunne Neften 

maaken in zulke Gaten, daar een andere Vogel 

I. Deer, IV, StwKe P P, te 

Eigen. 
happen. 
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te vooren genefteld heeft; ten einde hunne Jon-- 

gen droog zouden mogen leggen. Dit is niet 

onwaarfchynlyk, wanneer men de behendig- 

heid en lift in aanmerking neemt, waar mede 

deeze Vogelen zyn begaafd. Zy voegen ’er 

by , dat het getal hunner Jongen wel drie, vyf 

of zeven is; doch dat men ’er zelden meer dan 
twee of drie magtig wordt; als daar toe ge- 

noodzaakt zynde den Boom om ver te hak- 

ken; die dan, door ’t vallen, eenigen vom ’% 

leven brengt of doet wegvliegen, | 

Een heet Klimaat is deeze Vogelen eigen: 

weshalve men de genen, die in Europa wor- 

den overgebragt , zorgvuldig voor de Koude 

moet befchutten. Zy leeven ‘er nogthans taame- 

Iyk lang , doch zyn aan zekere Kwaal onder. 

hevig, welke met de Vallende Ziekte eenige 

overeenkomft fchynt te hebben. Alle Vrug- 

ten ‚ byna, die van de Menfchen gegeten 

worden , zyn hun aangenaam, doch inzonder- 

heid beminnen zy de lekkerften , en houden 

veel van Banket, Brood in Wyn geweekt en 

klontjes Suiker. Peterfelie , egter, wordt ge- 

zegd een Vergift te zyn voor deeze Vogelen. 

Hun geklap of praaten is het gene, waar me- 

de zy den Meních verluftigen; zo wel als hun« 

ne fchoone kleur en aardige potferyën. De 

Werktuigen hunner Spraak heb ik reeds be- 
fchreeven. (*). 

| Ja 

(*) Zie bladz, 32, 
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In de Zefttende Eeuw hadt men, in Neder. 

land, Gaayfchutten, en het fchieten naar den 

Pappegaay heeft nog jaarlyks , hier en daar, 

plaats, zynde waarfchynlyk van die Schutte- 

ryën afkomftig ; gelyk dezelven , miffchten , 

om het Landvolk te leeren mikken verordend 

waren. Men fchoot toen naar den Gaay met 

Bouten , door middel van Boogen ; de Schute 

tebroeders hadden een Kaloor aan, en die den 
Vogel trof wierdt Koning, zo het fchynt; 

moetende dan den Pappegaay bezorgen tegen’ 

volgende Jaar, voor den gemeenen Inleg der 

Schutteren , eer zy fehooten. Zulk een Schut 

werdt „ in den jaare 1S19 , in ’t-Dorp St. 

Maarten opgeregt , dat zynen Scnierdag ’s Maan- 

dags na Pinkfteren hadt. Het Dorp St. Pan- 

kras werdt, in ’t voorfte des Jaars 1527 ‚ met 

dergelyk een Gaay-Schut bevoorregt (+). He. 

dendaags wordt gemeenlyk maar een Houten 

Pappegaay, op een hoogen Staak, daar toe ge. 

bruikt, en men fchiet ‘er met Kogels uit Snap. 

haanen zo lang naar , tot dat êen van ’t gezel. 

fchap den Vogel getroffen hebbe , zo dat hy- 

van boven neder tuimelt ; en-deeze wint da 

den geftelden Prys. 

Thans kome ik tot de befchryving der Soor. 
ten van dit Geflagt van Vogelen. 

(tf) Kronyk van Medenblik, bl. 143-157. 
Je, Desr, IV. Stuk, 

Ï. 
ÄFDEEL. 

VII. 

Hoorp- 
STUK, 

Gaay {chut- 

ten, 

(1) Pap. 
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H. (1) Pappegaay met een lange Staart, rood van 
AFDEEL. kleur , de Slagpennen van boven blaauw ‚ van 

VI onderen ros, de Wangen kaal.en gerimpeld. 
Hoor o- 
STUK. Deeze is een der grootíten van het Pappe- 
L Macao, gaaïjen-Geflagt, en ftondt als zodanig, met den 

Wettindi. volgenden , reeds te boek by de Ouden. Men 
fche Raaf, 5 | 

geeft ‘er den naam aan van roode en rood-blaau- 

we, of ook van groote Pappegaay van Macao, 

en noemt hem dus ook enkel Maccaa of Ara; 

hoewel hy egter , in onderfcheiding van de tweee 

de Soort , Araracanga genoemd wordt. Hec 

Lyf is van grootte als een Kapoen; de Staart , 

die zeer puntig is, wegens het uitfteeken der 

twee middellte Pennen, één Voet en omtrent 

agt Duimen lang: de Bovenkaak wit, de On- 

derkaak zwart. Hy onthoudt zig in Zuid-Ameri- 

ka, en inzonderheid in Brafil; weshalve men 

hem, verkeerdelyk, Ooftindifche Raaf genoemd 
heeft: miffchien, om dat men meende, dat de 

Naam van Macao, in China, afkomftig ware. 
n. 

„Ararauna, (2) Pappegaay met een lange Staart, van bo- 
Blaauw- ê 

geele. wen blaauw; de Wangen kaal , met gepluim- 

de flreepen. 
| Dee= 

(zr) Pfirracus macrourus ruber, Remigibus fupra coeru- 
leis, (ubrus rufis, Genis nudisrugofis. Syt. Nat, X.44. Pittae 
cus Caudà cuneiformi , Temporibus nudis rugofis. Syft. 
Nat.VI. 18. Pfittacus maximus alter. ALpr. Ornith. L. rr. 
C. 3. Wiru. Ornith. 73. Ray. Av. 29. ALBin, Av. l, pe 
zi. T. xr. Epw. „Av. 159. T. 158. Pfittacus eryhrocyae 
neus. GEsN. „Av. 72x. Araracanga MARGR. Bras. 266. 

(2) Pfirracus macrourus fupra coeruleus, Genis nudis, 
lineis plumofis. Syft. Nat. X. Pfirracus Caudâ cunei- fore 
mi, Temporibus audis, lineis plumofis.; Syft et 

te 
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Deeze wordt „in Zuid-Amerika, Ararauna ge- 

noemd, doch gemeenlyk de blaauw. geele Pap- 

pegaay of Ara, en hy ftaat, zo wel als de voor- 

gaande, onder den naam van allergrootfte Pap. 

‘pegaay by de Ouden bekend. Hier te Lande 

noemt menze beiden , doorgaans , Wepftindijche 

Raaven. De Kleur is int Wyfje , aan de Borft, 

Buik en Staart, vanonderen, geel; in het Man- 

netje, rood: boven op ’t Lyf , zyn zy beiden 
Hemelfchblaauw. De Bek en Keel zyn zwart. 

De Heer Brisson heeft deezen , dien hy aan- 

merkt in Jamaika , Guajana en Brafil, te huis- 

veften, de blaauw en geele Ara van brafilge- 

heten: de andere is , door hem, de Ara van 

SFamaika genoemd. Hy heeft nog een blaauw 
en geelen van Jamaika, die by fommigen het 

Wyfje geagt wordt van den laatflgemelden;, 

welken de Engelfehen gemeenlyk Maccao of Mac- 

caw noemen , of Regenboog-Pappegaay. Hy heeft 
ook een Ara van Brafil ; die in kleur zelfs wei 

pig met den Jamaikafchen verfchilt: als ook 

ecn gemengelden van de Molukfe Eilanden. Dee- 

ze laatfte is door SEBA taamelyk wel afgebeeld, 

onder den tytel van Oofterfche Pappegaay , by 

uitfbek ferlyk, Loeri genaamd; doch de Figuur 

heeft drie Voor-vingeren. Ik zal nog iets van 

deezen te berde brengen. 
De 

Pfittacus maximus cyano croceus. Aupr. Ornith. L. 1x. 
c. 2. Wirr. Ornith. ro. T. z5. Ray. fv. 28. 18r. 
(SLOAN. Fam. 2. P. 296. Enw. „Av. 159. T. 159. Ara- 

rauna. Marcere. Bras. 206. Wirt. Ornith. III, ALB. Ave 

3. P: IO. T. zo. form. & 2. p. 26e te 27e Mas, 

1. Dem, IV. STK 

IL 
ÄFDEEls 

Vil. 
Hoorn 
STUKs 
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IH. De grootte is omtrent als tuffchen de gewoo- 

AFDEEL. ne Pappegaaijen en de Ara van Brafil: zyn Staart 
a is maar zes Duimen en negen Linien lang. Van 

stuk. boven is de kleur donker hemelfchblaauw : het 
_Molukfe bovenfte van den Kop zwart: om den Hals 

ed heeft hy een Kraag van groenen rood : de Bor(t 

en Hals zyn bleekrood; het Lyf van onderen 
donkergroen; met rood gemengeld: de Staart- 

pennen van boven gfoen, ván onderen rood; 

met zwarte randen. 

In de Reisbefchryving van den Lord Anson ; 

‚ wordt gewag gemaakt van het verrukkelyk Ge- 

zigt cener ftroomende Rivier op ’t Eiland Qui 

bo, waar van de befchouwing zeer vecl ver- 

fraaid werdt door een verbaazend groote Vlugt 

van Weftindifche Raaven of Maccao’s ‚die doot 

hun zweeven en draaijen over het Water, en 

; door °t fchynen van de Zon op hun heerlyk 
Pluimagie, een allerfierlyk{te Vertooning uit: 

leverden. 

. | ke | 
Obfurus. (3) Pappegaay met een lange Staart, zwart 

Bruine van kleur, de Wangen Raal, de Kop Afch- 
Pappegaay- | 

_ graauw en zwart gemengeld , de Staart Afch- 

graauw. 

LinNzüs heeft deezen, uit de Reisbefchry- 
ving van den Heer HassrLQuisT , onderfteld 

in Afrika te huisveften. BrIssoN meent , dat die 

Soort 

(3) Páttacus macrourus niger, Genisnudis, Vertice cis 

nereo nigrefcente vario, Caudà cinereâ, HassErLQ: It. 236. 
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“Soort van Pappegaay, welke hy noemt Perro- IL. 

guet Mascarin, en waar van hy het Vaderland AFDEBls 

miet wilt, fchoon hy den Vogel levendig te Pa- Bn 

tys gezien had; tot deeze Soort behoore. De srux. 

zyne is wat grooter dan de gewoone Pappe- 

gaaijen , hebbende een Staart van vier en een 

half Duim: zo dat hy hem groote koriftaartige 
Pappegaay noemt. De kleur is donker Afch- 

graauw, de Kop en Hals van boven bleeker, 

met een zwarten Band om den Bek ; roode Oog- 

kringen; de Staartpennen donker graauw ; de 

zydelingfe aan den wortel wit. De Bek is rood, 

de Pooten bleekrood , de Nagelen bruin. 

(4) Pappegaay met een lange Staart, groenvan _ IV. 
Nobilis. 

kleur , de Wangen kaal, de Schouderen boog- 5e Aux 

rood. Zoon, 

Eenige Pappegaaijen zyn ’er, die men, ’t zy 

wegens haare byzondere geftalte ; of om dat zy 

uic het zo-genaamde Land der Amazoonen ko- 

men, dien Naam toe-eigent. BrrissoN heeft 

‘er wel zes Verfcheidenheden van, waar onder 

die, welke hy noemt „Amazoon van JFamaika, 
met deeze overeenkomt, als zynde de zelfde 

volgens de aangehaalde Schryvers of Autheuren, 
Meeftal heeft deeze den Naam van groene Pappe- 

Saay 

(4) Pfttacus macrourus viridie, Genis nudis, Humeris 
_eoccineis. Muf, Ad. Fr. 2. Píirracus viridis, Alarum coïtâ 
fupeiinre rubente. ALDR Oran. L. IL.C. 5. Ray. „Av. 30» 

28r Sroan. Fam. 2. Pp 297- Pfittacus medie magnitg- 
dinis. Wir. Oru. zx2. To 16 

K Dits, IV, STWKa 
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gaay; met de bovenkant der Wieken rood: 

Zy is de allergemeenfte in Engeland, zo 

Rajus getuigt, en voert ’er, niettemin, den 

naam ven Main-Parrot, of uitmuntende Pap- 

pegaay 5 gelyk ook de Heer Linneus ’er den 

bynaam van de Edele aan geeft. Door de kleur 

wordt zy geheel van de Kakatoes afgezonderd. 

Het Kenmerk van desze Amazoon is , vol 
gens den Heer BrissoN, dat het groen van on- 

deren naar * geele trekt, zynde de Vederen, 

boven op tLyf, aan de tippen zwart gerand: 

het Agterhoofd groenagtig Hemelfchblaauw ; 

de top bleek geel, de Keel en Wangen geel; 

de vyf middelfte Slagpennen , uitwendig, van 

boven, de helft, van den wortel af , rood; de 

rand van de Wiek uit rood en geel gemengeld: 
de vier buitenfte Staartpennen, wederzyds, in- 

waards, de onderfte helft rood, met geele ran- 

den, de andere helft groen met geel bepaald, 

Om de Oogen loopt een witte kaale Huid. De 
Bovenkaak is rood , blaauwagtig , zwart: de 

Onderkaak geheel wit van kleur. De grootte 
js als een groote Duif. Zyn Brafiliaanfche ver- 

fchilt weinig van deeze , en in alle de andere 

Amazoonen, die hy optelt, is het voornaam. 

fte verfchil in de Lyft, hier voor, opgete- 

kend. Zy komen altemaai,zo veel men weet; 

uit Zuid. Amerika, en wel meeft uit Brafil of 

uit het Land der Amazoonen. 
\ 

(5) Pap- 
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€) Pappegaay met een lange Staart, groen —_ r. 

van kleur, de Wangen kaal, de Slag- en AFDEEL: 

Staartpennen blaauw „ van onderen purper- „Vik 
ds 8 dl Purp Hoorp- 

En agug. u STURL 

Zo min als op den voorigen paft op deezen ij 

“de naam van Kakatoe, en de grootte, die niet Groene var 

meer dan als een groote Duif is, onderfcheidt B 

hem van de Weftindifche Ráaven ; hoewel de 

Heer BrissoN hem, wegens de langte van zyn 
Staart, die puntigis, tot de Ara’s betrekt, hem 

noemende groent Ara van Brafil , onder welken 

naam hy door Epwarps fchynt afgebeeld te zyn, 

op Plaat 299. De Engelfchen noemen hem, 
zo die Autheur getuigt, groene Brafiliaanfche 

Maccaw. | | 

De langte is, van tüiterfte des Beks totaan 
't end van de Sraart, een Voet en vyf Duimen, 

de hoogte, tot aan ’t end der Nagelen, omtrent 

twaalf Duimen. De kleur van ’t Lyf is groen, 

doch het Agterhoofd , en een Dreede itreep;s 

die wederzyds langs de Onderkaak loopt, Pur- 

peragtig bruins de top van ’t Hoofd blaauw ; 

de randen der Wieken Vermiljoen-rood ; de Oog- 

kringen Goudkleurig: de Wangen kaal, wit, 
met zwarte gevederde ftreepen; de Staartpen- 

nen van bowen aan den wortel groen, aân de 

tippen blaauw, van onderen donker rood. De 
Bek 

(5) Púrtacus macrourus viridis, Genis nudie, Rémigi- 
bus Re@ricibusque coeruleis, fubtus purp urascentibûs, Md. 
Ad: Frid, 1. p.13. 

‚A Desi, IV, STK, Q 
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Bek en Nagelen zwart: de Pooten bruin. Hy 

onthoudt zig in de Indiën, 

(6) Pappegaay met een lange Staart, rood van 

kleur, de Slag- en Staartpennen aan de tip- 

pen groen , de Wieken meteen blaauwe Vlak. 

Deeze die weinig meer grootte heeft dan de 
gewoone Parkiet , wordt zeer verkeerdelyk;, 

(gelyk alle de volgende langftaartige van LIN- 

NEUS ,) Kakatoe geheeten . De grootte naa- 

melyk en de kleur wraakt zulks; gelyk ook de 

Staart, op ver naa, de langte niet heeft van die 

der Weftindifche Raaven; hoewel dezelve lang 

genoeg is, naar reden van het Lighaam, om hem 

van de kortftaartigen, gelyk de gewoone Pap- 

pegaaijen zyn, af te zonderen. Epwarps heeft - 

hem derhalve de Scharlakenroode Pappegaay met 

een langere Staart, genoemd. 7 
BrissoN befchryft zulk eenen , die door den 

Hoog Edelen Heer, GRAAF VAN BENTINK, aan 

wylen den Heer RrAUMUR prefent gedaan was, 

uit deszelfs Kabinet omftandig. De langte is 

agt Duimen zes Liniën, de hoogte zes Dui- 

men drie. Liniën; de langte van de Staart vier 

Duimen, zynde dezelve puntig. De Kleur is 

onder aan de Hals en Borft bleeker rood, aan 

| den. 

(6) Pfittacus macrourus ruber, Remigibus Reêricie 
bufque apice viridibus, Alis maculâ coeruleâ. Syf. Nat, 

X. Pfrtacus coccineus, Caudâ longiore. Eow. Ave 573 
Fab. 173. 

(*) In het V. Deer der Uitgezogte Porandstingen 
bladz. 167, x68, 
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den rand der Vederen geel; de Slagpennen met If. | 

groene tippen, drie digft aan ’t Lyf blaauw ; AFDEELs 

de Staartpennen vuilrood, boven op aan de tip- od 

pen, gelyk ook de buitenfte, wederzyds, aan srux: 

de bovenkant , groenagtig. De kaale Huid om 

de Oogen, en aan den wortel van de Bovenkaak, 

js bruin: de Bek Oranjekleur, de Pooten en Na- 

gelen zwart. Men vindt hem in Ooftindie , op 

t Eiland Borneo. 

(7) Pappegaay met een lange Staart, geel van vit. 

kleur, der Dekwvederen der Wieken groen, de Solftstialigs 
Geele 

Staart gevorkt. Parkiet var 

AtgiN geeft een figuur van deezen, dieflegt de 

gekleurd is, en de Afbeelding van FriscH is 

niet genoegzaam naauwkeurig. Mfen noemt hem 

de geele of kleine Parkiet van Angola, en, in- 

derdaad , de grootte is niet meer dan die van een 

Tortelduif , maar de Staart heeft eene langte van 

omtrent zes Duimen. De geheele Vogel is O- 

_tanje-geel, van boven met groenagtige vlakken 

gefprenkeld; de Huid rondom de Oogen, de 
Zyden en Beenen, rood ;de Staartpennen geel. 

agtig groen, de buitenfte een weinig blaauw 

van boven. Hy- onthoudt zig in Angola en 

Guinée, 

(8) Rap: 

(7) Púittacus macrourus luteus, Alarum te@&ricibus vi- 

tidibus, Caudâ forficarâ. Syft. Nat. X.- Pfâtracus Ange 

lenfis, Ars. Av. 3 p.x3. T. 13. 
IDeer IV, STUK, Q 2 
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U, (8) Pappes gaay met een lange Staart , groen 
Ke van kleur , de Kop, Hals en Wangen geel. 

AE De gewoone naam van deezen is de Karolini= 
UK 

en fche Parkiet, hoewel men hem ook kleine groene 

Carolinen- Pappegaay met een lange Staart getyreld vindt. 

fis. Hy is een weinig grooter dan een Merel of zwâr- 
Groene van | De Hg 4 
Karolina, te Lyfter, hebbende een Staart van zes Duiinen 

lang. De kleur van ie Lyf is groen , doch aan- 

den Kop van vooren, aan de randen der Wie- 

‚ken, en onder aan de Pooten Oranje: het Ag- 

terhoofd, de Keel en Hals van boven; bleek- 

geel: de groote Slagpennen van boven uitwen- 

dig aan den wortel geel, verder groen, aan de 

tippen blaauwagtig : de Staartpennen groen. 

De Bek is geelagtig 3 , de Voeten en Nagelen 

witagtig Afcheraauw. Hy onthoudt zig in Gua- 

jana, van waar hy in de Herfft vertrekt haar 

__ Karolina en Virginie , zegt BRissoN, die ’er 

een opgezetten Vogel van in ’t Kabinet van 

REAnmur hadt, naar welken de Befchryving is 

GES 

IX. 9) Pappeg gaay met een lange Staart „ groen 

B xandri, van kleur , een roode Halskraag en Bors; 
€ pee 

REA de Keel zwart. 

Prre 

(8) Púttacus macrourus viridis, Capite, Collo, Genis- 
que luteis. Syff. Nat. X. Píuiracus Carolimenfis. CATESB. 
Car. tp. ar, T. Em 

(9) Píirracus macrourus viridis , Capite, Collo, Genis- 

querubris,Gulâ nigrÂ „Amoen. Acad. 4. p.236.Pfirracus Cu: 
bicularius, Caudâ Cuneiformiì , Digito interiore poftice 
truncato, Hassarq: tin. 235: Píttacus Javanicus. Osó. 

It. 
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— Prinrus verhaalt , dat, op de Togt van Ale- 
xander den Grooten, de eerfte Pappegaay, die 

geheel groen was, met een Scharlaken-roode 

Halskraag, gezien werdt. De tegenwoordige, 

die in Amerika op verfcheide plaatfen huisveft, 
js mecft bekend geworden uit de Befchry ving 
van OriNA, van wien de Afbeelding van den 

Kleinen Pappegaay , welke men boven aan 
op lab. XIV, by Jonnsron vindt, en deezen 

(VEy  natuutlyk vaffcherft.,, ontleend, is.» Die 

Schryver noemt hem Perrocello of Perrochetto , 

welken naam ’er ook de Engelfchen zo wel als 

de Iraliaanen hedendaags aan geeven ; teiwyl 

de Duicíchers hem groen-geele Pappegaay nee- 

men. In Sweeden geeft men ’er den naam van 

Favaanfche aan, om dat de Heer Ospeck ‘er 
een medegebragt heeft van ’t Eiland Java, die 

thans in t Kabinet der Akademie van Upfâl be- 

waard wordt. HasseLQuIsT, die hem ook in 

Afrika gevonden heeft , noemt hem, Kamer. 

_Pappegaay, met eene Wigswyze Staart, de 

binnenfte Klaauw van agteren geknot. BRis- 

SON heeft ’er den naam van gekraagde Parkiet 

aan gegeven. EpwaRrps noemt hem (f) Aing- 

Parakeet. Wirrouecaev verhaalt, volgens hem, 

dat deeze de Pfhittacus der Ouden en de eenigfte 

was 
It. ror. Píttacus torquatus macrourus antiquorum: 
Wiru. Orn. 77. T.56 f. 3. Pfittacus viridis ex Indiâ O+ 
sientali. Ars. „Av.2. T. 18. & 3 T. r4 Pfittacus tor- 
quatus macrourus antiquorum. ALpr. „Av. L. Ir C, 2: 
Raj Av. 33. Perrocello. OLin. Av. 24. T. 24. 

(1) Av. VL. pag. 275. Tab. 292. | 
1, Deit EV. Stus,  Q 3 

or El 
ÄFDEEL. 
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u was dien men in Europa kende, van den Leef- 

ArpeeL, tyd van ALEXANDER den Grooten af tot aan 

MEL dien van Nero. 

inn De grootte is ongevaar als een Tortelduif, 

de Staart negen en een half Duimlang. Het Lyf 
is van boven €@n van onderen geelagtig 

groen , doch aan de Keel zwart, de Borít en 

Hals Roozen-rood. De twee middelfte Staart- 

pennen blaauwagtig ; de naaften wederzyds, 

van buiten dus en aan de tippen, maar in- 

waards geel groen, gelyk ook de drie bui- 

tenfte wederzyds. De Bovenkaak Bloed-rood 

en zwart aan ’t end, de Onderkaak geheel 

zwart. De Oogen, hebbende geele Kringen, 

{taan in een kaale Huid van Vleefchkleur, de 
Klaauwen zyn ‘Afchgraauw. De Javaanfche 
fchynt eigentlyk die gene te zyn, welken de 

Heer BrissoN onder den naam van Índifche of 

Indiaanfche met een Halskraag befchryft , en 

dan-heeft hy nog een gekraagden Parkiet van 

Eiland Bourbon, die beiden weinig van den 
Amerikaanfchen verfchillen. Hier uit-blykt, dat 

deeze Vogel in alle de drie Wereldsdeelen , 

buiten Europa, niet alleen , maar ook op de 

Eilanden gevonden Words. 

X. (ro) Pappegaay met een lange Staart, gr oen 

Geele Waas van kleur , de Wangen Goudgeel, de Slag- — 
ak en Staaripennen grysagtig. 

| n 
(zo) Pútracus macrourus viridis, Genis fulvis, Remie 

gibus Rectricibusque canefcentibus. Muf. Ad. Fr. 1. p. 
z4: Púitracus minor viridis, Caudá longÂ Sc HEA croceis, 
Fricst, „Av. 4 T. 54. 
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… In Brafil , daar deeze Parkiet gevonden wordt, 
_geeven 'er de Inlanders den naam van Tut apuië AFDEEL. 

SFuba aan, zo welalsaanden volgenden, naar 't 

H 

MEL 

Hoorp. 
gene MArkcraar meldt. Ray zegt, dat dit de sruk. 

allergemeenfte groene Pappegaay is, met roode 

Wangen ; die dikwils van ’t Vafte Land der 
Spanjaarden op Jamaika wordt overgebragt. 

BrissoN noemt hem de Illinoifche 5; als komen- 

de ook uie het Land der Illinoifen in Noord- 

Amerika, werwaards hy miffchien, even als de 

Karolinifche, op zekeren tyd van ’t Jaar ver- 

huift. Ik geef ‘er den naam van Geel. Wang aan. 

De grootte is als een gewoone Parkiet: de 

langte van de Staart omtrent vyf Duimen. De 

kleur is van boven groen , van onderen geelag- 

tig: het Agterhoofd, de Wangen en Keel 

Oranje, en met Vlakken van die kleur is ook de 

Buik getekend: de Staartpennen zyn van bo- 
ven groen , van onderen geel. De Bek helder; 

de Klaauwen donker Afchgraauw, de Nagelen 

bruin. | 

(rr) Pappegaay met een lange Staart, groen 

van kleur, de Kop van vooren rood, vanag- 

teren blaauw, gelyk ook de buitenfle Slag- 
pennen. 

XI. 
Cantcularis, 
Rood en 
blaauw- 
Kop Pare , 
kiet. 

DeEngelfchen noemen deezen rood- en blaauw. 

Kop- 
Ad 

(xr) Píttacus macrourusviridis, Fronte rubrâ, Occipite 
Remigibusque extimis coeruleis. Syt, Nat. X. Púittacus 
Capite rubro, coeruleoque. Epw. „Av. 176, T. 176. Tuie 
apute Juba. Marcar. Bras. 206. N, 2, 

1. Deer, ÌVe Stuk, Q 4. 
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II. Koppige Parkiet: BrissoNn geeft er den naam 

AFDEEL. gan van Brafiliaanfche met een rood Voorhoofd. 

ke _ De Staart is langer dan het Lyf, getuigt Lin- 

sTuK. NA&US. Inderdaad dit moet plaats hebben, ze 

de grootte niet meer dan die vaneen Lyfter zy; 

want BkRissoN heeft derzelver langte op zes 

Duimen afgemeten. | 
Roodkop- Onder de groene Parkieten befchryft deeze 

teel Heer ’er een uit het Ryk Gingi in Ooftindie , 

iN dien hy in ’t byzonder den Rood-kop ban Gingi 

noemt. Deeze is kleiner dan de gewoone Par- 

kiet, en heeft, behalve den rooden Kop, die 

met bleek-blaauw gefchaduwd is, een zwarte 
ftreep, die van den eenen hoek des Beks naar 

den anderen agter om den Kop heenloopt. Op 

jeder Wiek is een donker-roode Vlak. De Keel 

is zwart; de Bek roodagtig. Een andere, dien 

hy de Indiaanfche noemt , heeft een rooden Keel 

en roode Slagpennen. 

SI, (12) Pappegaay met een lange Staart, groen 

adi van kleur, den top van ’t Hoofd en de groot- 
Piter fte. Slagpennen blaauw. 
Bruinkeel. | 

Men vindt deezen, door Epwarps, kleine 

Pappegaay of Parkiet met een bruine Keel ge. 

heten. De Heer Brisson noemt hem de Mar- 

tiniekfe, om dat deeze Soort op ’t Eiland Mar- 

tl 

(z2) Pfittacus macrourus viridis, Vertice Remigibusque 
Primoribus coeruleis. Syff. Nat, X. Pfittacus minor, Gute 
ture fusco, Occidenralis, Eow. „Av 177. T. 177. 
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tinique, zo wel als in eenige Landen van Ame- 

rika, gevonden wordt. Hy heeft denzelven te 

Parys levendig waargenomen. 

_ De grootte is, zegt hy, omtrent als de ge- 
woone Parkiet ;de langte van de Staart vyf Dui- 

men, en derhalven is dezelve weinig korter dan 

het Lighaam, welks langte tien Duimen en drie 

Liniën was, van ’t end des Beks tot aan’t end 

van de Staart. De kleur van den Kop is blaauw- 
agtig groen, die van ’t Agterhoafd, de Wan. 

gen en Keel, grysbruin , naar ’t rofle trekkende: 

voor ’t overige het geheele Lyf groen , van on- 

deren geelagtig: de Bek Afchgraauw. 

Hier op laat Brisson de befchryving volgen 
van een blaauwkoppigen Parkiet, wiens Agter. 

hoofd naar ’t roode trekt , de Keel naar 't paar- 

fche; zynde de Hals aan de zyden geel, de 

Wieken en Staart zeer fierlyk met groen en geel 

gefchakeerd , waar door ook eenig blaauw loopt. 
Deeze is uit Ooft-Indie gekomen , zegt hy ‚ doch 

aan een anderen , van groorteals een Duif, geeft 

hy, in ’t Byvoegzel van zyn Werk , den naam 

van Índiaanfchen Blaauwkop ; waar van ik nader- 
hand zal fpreeken. 

(13) Pappegaay met een lange Staart , groen 
van kleur, de Bek en Klaauwen rood, de 
Slagpennen aan de tippen blaauwagtig. 

d, Dit 
(r3) Pfirtacus macrourus viridis , Roftro Pedibusqueru- 

bris, Retricibus apice coerulescentibus. Mus. Ad, Fr. 2 
p: Pfittacus minor macrourus totus viridis, Ar prov. Ore 

5, Drzr, IV. Srux: Qs | sith. 

IL 
AFDEEL. 

VL. 
Hoorp- 

STUK, 

Blaauw- 

koppige. 

XIII 
Knfsr Kd ftr PI 3 

Roodbek,. 
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H. Dit is, zo BrissoN, aanmerkt, de gemeene 

ÁFDEEL, groene Parkiet, en zulks blykt nader uit de aan- 
eht haaling van t Werk van Ray door LinNzus, 

stug, Een Epwarps geeft hem ook dien naam: des 

ik my wederom niet genoeg kan- verwonderen; 
hem Roodbek-Kakatoe genoemd te zien (+). Den 
naam van Roodbek kan men ’er egter , in navol- 

ging van LINNAUs, naauwlyks aan weigeren. 

Zy worden van de Brafiliaanen Tui geheten, 

daar men dan een bynaam byvoegt, om de: ver- 

fchillende kleur of geftalte aan te duiden. 

Behalve de roode Bek en Klaauwen heeft 

deeze Vogel weinig byzonders. Hy is egter 

niet geheel groen, gelyk de Ouden fpraken , 
maar geelagtig over ’t Lyf met eenig blaauw 

| aan de Staart. 5 

Witbek- „ In Amerika, daar de woonplaats der Parkie- 
Ren ten is, vindt men ’er ook met een witten Bek, 

gelyk die van Gwadaloupe , welken de Brafiliaa- 
nen Ajuru-Catinga en Ajuru-.Apara noemen , zyn- 

de van grootte als een middelmaatig Hoender- 

Kuiken; die van Guajana, en die van Caijenne. 

_Deeze drie worden van Brisson agtervolgelyk 

befchreeven, en verfchillen anders weinig van 

de gewoone groene Parkieten. De laatfte , eg- 

ter, is niet grooter dan een Spreeuw. | 

| (24) 
nith. L. 2. C, 13. Raj. Av. 34. SLOAN. Jam. 2.p. 297° 

F …__Pfttacus minor viridis, Caudâ longiore, Epw. „Av. 175. 
T. 175. Tujaputepjuba. Marcer. Bras, 206. n. 3: WILLe 
Ornith. 116. Ray. Av. 34. 

° (*) In de Uitgezogte Werhandelingen. V. Dax. bl,zó%, 
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er puilde met een lange Staart, geelag- 

… die groen, bet Agterboofd, de Keel en Borfl 

food, de top en Ooren blaauw. 
Ne 

Men noemt deezen, volgens EowARrDs, in 

Engeland Lory-Parrakeet;, en BRISSON wils, 

dat het die zy» waar van in’: Werk van Seaa 

de Af beelding gevonden wordt onder den naam 

van Ooftindifche Paradys-Vogel , zeer fierlyk door 

de verfcheidenbeid van kleuren. Deeze getuigtde 

Heer VosMmaAar , die hem voor zig hadt, dat 

hy een Parkiet zy, fchoon Morrring hem een 

Buizert had geheten(*). Een opgefchikte Kakatoe 3 

luidt inderdaad zeer vreemd. Ik noem hem, 

in navolging van BaissoN , de bonte Parkiet ; hoe- 

wel hem die naam meer toekomt wegens het 

fterk áffteeken en de fraaije mengeling , dan we- 

gens de menigte en verfcheidenheid van zyne 
Kleuren. 

De Staart is maar drie en een derde Duim 

lang, en derhalve, buiten twyfel, korter dan 

het Lyf, ’ welk ‚van het uiterfte des Beks tot 

aan ’t end van de Staart, eene langte heeft van 

ongevaar agt Duimen. Zyne kleur is groen, 
doch de randen der Vederen,op de Rug en aan 

IL 
ÄFDEELs 

VIL, 
HcorD= 

STUK, 

XIV. 

Ornatus, 

Bonte Par- 

kiet. 

‚® 

(14) Pfttacus macrourus, lutea-viridis, Cecipite Gulâ, 
Pettorequo rubris , Vertice Auribusque coeruleis. Syft. Nat. 

X, Pfittacus minor, e coccineo viridis. Epw. Arv17g T.17de 

(*) Aanmerkingen op Morurings Geflagren der Voges 
len. Amtterd. 1758. bladz. 95. 

\ 

Ti DERK, AV. STUK. 

. 
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En de zyden van den Buik, zyn geel; eene zwart= 

AFDEEL. agtig blaauwe kleur dekt den Kop vanbovenen 

Eed k maakt een Vlak by de Ooren. Het Agterhoofd, 

STUK. de Wangen, Keel en Borft, zyn Scharlaken- 

rood, doch de randen der Borftvederen zwart- 

agtig groen. Langs den Hals loopt wederzyds 

een geele Streep, De Staartpennen zyn van 

boven groen, van onderen rood, aan de tip- 

pen geelagtig: de Bek bleek Oranje-kleur. 

Amboinee. BRIsSSON befchryft ook een bonten Parkiet van 
ak Amboina, die, zo wel als de voorgemelde van 

Borneo, door den GRAAF vAN BENTINCK aan 
den Heer REAUMUR was toegezonden, en waar 

van EpwARDs, Plaat ®32, een taamelyk goede 

Afbeelding geeft, zo hy getuigt. Deeze is cen 

weinig grooter dan de voorgaande, als hebben- 

de de langte van elf, en een Staart van vier 

drie vierde Duim. Zyn Lyf is groen; de Kop- 

van vooren hoog Hemelfchblaauw ; de Hals van 

boven met een geele Kraag, van onderen, zo 

wel als de Borft, roodagtig Oranje; de Veders 

hoog blaauw gerand; de Buik van boven don- 

ker, van onderen geelagtig groen, met donker 

groen gevlakt: de Staartpennen van onderen vuil- 

van boven glanzig groen; de Bek geelagtig , 

de Klaauwen en Nagelen zwart, 

Japanfche, Epwarps hadt deezen Roodborftige Parkiet 

geheten , doch die naam zou immer zo goed 

paflen op den Japanfchen van BrissoN, dien 

men by de Ouden reeds, onder den naam van 

rood-groenen Langfvaart , ERRoekb vindt, zynde 

door 

_— 

ia 
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door ArprovaNDus naar een getekende Figuur Ï. 

befchreeven en zeer flegt afgebeeld(*). Hy ig Arperis 

van boven groen , van onderen rood , met 

een bruine Keel, en wederzyds , agter en stuk, 

voor de Oogen , een blauwe Vlak; de Slagpen- 

nen hoogblaauw ; de Staart in ’€ midden groen 
aan dezydenrood, gelyk ook de Bek: de Klaau- 

wen en Nagelen zwart. Hy onthoudt zig in Japan. 

(5) Pappegaay met een imiddelmaatige Staart, 
groen van kleur, de Dekvederen der lang fie 7 

VIL: Í 

OFD- 

XV, 

Agilis 
arkiet vam 

Slagpennen, die blaauw zyn, Goudgeel , de Caijenne. 

Staart van onderen rood. 

_Brisson telt deezen, dien Eowarps de kleine 

groene Pappegaay noemt, onder de Kortftaartigen 

en dus plaatft hy hem ín de Rang der Pappc. 

gaaijen, niet in die der Parkieten. Ook zegt 

hy, dat dezelve omtrent de grootte van een 

Duif heeft, doch de langte is maar tien en een 

half Duim, en dus minder dan die van den Am. 

boïneefchen Parkiet , zo even gemeld; die 

anderhalf Duim langer is. LiNNaus vergelyke 

hem in grootte by den Kernbyter, die weinig 

grooter is dan een Lyfter. De Staart is wel 

Wigswyze , zegt hy , doch nietlang; als zynde 

maar van drieen een vierde Duim. Het bovenfte 

deel 

(*) PúittacusErythrochlorus, macrouros, Japonicus, Al- 

drovandi. Ray. -4v. pag. 34. No. 3. 
(xs) Pûtracus (abmacrourus viridis , teêtrieibus Remigum 

primorum ccerulefcentium fulvis, Caudâ fubtus rabra, Syt, 
Nat, X. Pfittacus minor viridis, Enw. „4e 160, Te Z68 

5, Dist, IV. Stuka 
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deel ís fchoon groen, het onderfte geelagtig 4 

de Staartpennen rood, groen en blaauw, Men 

vindt hem op Caijenne en verfcheide andere 

Plaatfen van Amerika. 
/ 

(16) Pappegaay met een korte Staart, wit wan 

kleur , een afbangende geele Kuif. 

Deeze verdient, volgens de gewoone onder: 

fcheiding, eigentlyk den naam van Kakatoe; 

fchoon hy ,by de Autheuren ; onder den naan 

van witten gekuifden Pappegaay bekend ftaat. 

BrissoN heeft ’er één met een witte, één mer 

een geele, één met een roode Kuif. De eerft: 

gemelde is door hem naauwkeurig afgebeeld , 

gelyk hy dien levendig te Parys heeft waarge- 

nomen, zo wel als de twee anderen. De geel 

gekuifde, die van LinNaus hier bedoeld wordt; 

is by Arin fleet getekend en gekleurd, by 

SrBA niet net; maar by Frisc naauwkeurig 

afgebeeld. Dien met een roode Kuif heeft 

de Graar VAN BENTINCK ook aan den Heer 

Rraumur prefent gedaan. 

Altemaal onthouden zy zig in de Molukki- 

che Eilanden, of ook in China. De grootte is 

ongevaar als een Hoen, doch de geel gekuifde 
is, zo ’t fchynt, een weinig kleiner. De bui- 

ten. 
(zó) Píirtacus brechyurus albus, Criftâ dependente flavâ, 

hier Nat. X. Pfirtacus albus criftarus. ALDr.Ornith. l.xx, 
C.'4. WirL. Ornith, Raj. Av. 30. SEB. Mus, 1. Pp. 94 b 

$9.f.1. Arp. Av. 3. pe 12 te 12, Epw, Av. 160, Í. 163, 
FRtsen, Avg t. 59. 
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tenfte Staartpennen zyns,inallen,aandebinnen- zj 

zyde , gedeeltelyk Zwavelgeel. De Naam, Arpzers 

die ook Cockatoo gefpeld wordt, is van ’t Ge- be 4 
luid, dat-deeze Vogels maaken, afkomftig., _sruxs 

Men vindt aangetekend, dat te Macaílar in 

Ooftindië een groote menigte is van Vogelen, 

aldaar Cacatua genaamd, zynde geheel wit en 
fommigen grooter dan Hoenderen; als de Pap- 

pegaaijen gebekt; die men gemakkelyk kan tam 

maaken en leeren praaten. Als zy zig íchrap 

zetten maaken zy , door ’t uitfpreiden van de 

Kuif van Vederen, die zy op ’t hoofd hebben, 

een zee fraaije Vertooning. De Portugeezen 

brengenze naar China, alwaar die Vogels van 

de Inwooners wel betaald worden. 0 
BrRissoN geeft ons de befchryving en Af. Kleine Ke 

beelding van een kleinen Kakatoe , van grootte Fâtoe- 

zynde vals een groote Duif en ook «wit, met 

eene neerhangende Kuif, die aan den wortel 

Zwavelgeel, van onderen bleekrood is ‚, gelyk 

de Staartpennen van onderen met witte tippen, 

de zydelingíchen inwaards Zwavelgeel : de Bek 

_witagtig;s niet zwart, gelyk in de groote Ka- 

katoes. Deeze onthoudt zig op de Philippyn- 
íche Eilanden. wit PP; 

(27) Pappegaay met een korte Staart, zawart 2 
oer. 

van kleur. Dante 

B Pappegaa®. 
KLEIN noemt deezen de zwart-blaauwe Pap. Ppge, 

ka 7 pegaay , 
(z7) Púttacus brachyurus niger, Syt. Nat. X. Pûttacus 

niger. Eow. „Av. 5. FE. 5% 
E, Deer, IV, Sture 
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It. _pegaay , met een zeer korten Bek; EpwArpê 
AFDEEL. geeft ’'er den naam aan van zwarten van Mas- 

deka dagaskar, van waar zyne Af komft is. In.groot- 

STUK. te zweemt hy naar den bruinen Pappegaay 5: 

hier voor befchreeven, De omtrek der Oogen, 

of het Vlies daar dezelven in ftaan, is witagtig: 

de Slagpennen trekken een weinig naar ’t groe- 

ne, de Staartpennen, van boven ; naar ’t blaau- 
we. De Bek en Klaauwen zyn witagtig Vleefch- 
kleur, de Nagelen zwart. 

XVIII. (18) Pappegaay met een korte Staart, bruin. 

Sordidus. agtis met een blaauwe Keel, de Wieken en 
Graauwe ĳ e AREN 

Pappegaay:} Staart groen, den Dek en Stuit rood, 

Ee De Engelfchen noemen deezen de donkere 

Pappegaay , wegens zyne graauwe kleur, Bris- 

SON geeft ’er den Naam aan van Pappegaay 

var Nieuw Spanje of Mexiko, dat zy Vader- 
land is. Hy heeft de grootte der gewoone 

Pappegaaijen. De kleur is van boven bruinag- 

tig groen , van onderen graauw ;de Hals blaauw, 

de Staart uit groen, blaauw en rood, gemen- 

geld; de Bek geel, rood en zwart, de Klaau- 

wen Loodkleurig , de Nagelen zwart. Om dat 

de kleur niet helder is, geeft LinNaus?er den 

naam van fordidus aan, gelyk men dus zegt 

vuil-wit; niet wegens zyne flordigheid. Hy is 

zeldzaam. | 
(19) Páp- 

(23) Píttacus brachyurus Cubfufcus, Gulâ coeruleâ, A-« 
lis Caudâque viridibus, roftro Anoque rubris. Syt Nt, 
X. Pfittacus fufcus. Eow, „Av, 167. T. 267. 
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d 19) Pappegaay met een korte Staart, Afth: IL 

graauw van kleur , de Stuit, Slag=en Staart- AFDEELs 

pennen, boogrood, | ) Hodeb 

STUK. 
Deeze behoort, wegens zyte kleur en ge OA 

ftalte , tot de Kakatoes, waar onder hy van den Erythroleiù” 

Heer Brisson geplaatft is; of eigentlyk zou men #5 

hem, uit hoofde van de kleur, als een middel- He: 

flag tuffchen deeze en de Lorys; die rood zyn, Wieken en 
aanmerken kunnen. Men vindt hem, by de Staarts 
Ouden , onder den naam van rood-en witte Pap. 

pegaay befchreeven , gelyk hem de Engelfchen 

“nog heden noemen. De grootte is als een Hoen; 
de Kop en Hals zyn dik; de Bek en Klaauwen 

zwart. Zyn Vaderland is niet bekend. 

(20) Pappegaay met een korte Staart , ErYS VAR XX, 

kleur , de Wangen wit, de Staart boogrood. Ersthacus. 
Guineefchs 

De Ouden noemden deezen blaauwagtig , doch 

hedendaags noemt men hem Afchgraauw of grys;s 

anders ook wel de Guineefche , riaar zyne afkomft. 

By fommigen heet hy de groote Pappegaay, 

doch eigentlyker zou men hem de middelbaare 

noemen 3 dewyl hy maar de grootte van een 

Duif 

(to) Pfittacus brachyurus citieretís, Uropygio Re&rici- 

bus Remigibusque coccineis f. Sy/f.Nar. X. Pfirracus ery« 

throleucus. Auor. Ora. l, zE. Cc. Tr. Winn. Ora. 76. Raj. 

Áv. 3. 
(20) Pfittacus brachyurus canus, Temporibus albis, Caci- 

dâ coccineâ. Mus. Ad. Fr. I p. 14. Pfittacus cinereuss, 

fiubcoeruleus. Apr. Ornith. \, rr. c.ro. Ray. Av. zr. ALs, 

‚Av. Lp.i2. T.I FriscH, Av. 4. FT. Ste 

IE. Deut, IV Stu. R 
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Duif heeft. De roode Staart onderfcheide hem 

genoegzaam van de overigen, en LiNsaus 

heeft hem, zo wegens de grootte als wegens 

de kleur, niet onaardig hier geplaatít ; hoewel 

hy van BrissoN onder de Pappegaaijen geteld 
wordt. 

\ \ « 

(ar) Pappegaay met een korte Staart rood van 

kleur, de Dyën en Wieken groen, de Staart- 

pennen in de asterfte helft blaauw. 

Deeze en de drie volgende zyn zodanige Pap. 

pegaaijen, waar aan men, wegens hunne hoog- 

roode kleur, die ín fommigen eenigermaate naar 

Goud-, of Oranje-geel trekt , den naam geeft 

van Laurey of Lory, dat gemeenlyk als Lorry 

uitgefproken wordt. Brisson onderfcheidt dee. 

‘ze Vogels naar de plaäts, van waar zy Komen, 

_gelyk wy inde Lyft hier voor gezien hebben. De 

kleur, inderdaad, verfchilt weinig, zo wy aan- 

ftonds zien zullen. De grootte is ongevaar als 

een Tortelduif. Zy komen altemaal uit Ooft- 

indie. | 

Deeze, die de Molukkifche genoemd wordt, 
als van die Eilanden afkomftig, heeft cen hoog- 

roode kleur, met eer geele Vlak op de Rug 

ook 

(21) Pfittacus brachyurus ruber , Genibus Alisque viridie 
bus, Rectricibus medietate potticâ coeruleis. Maf. Ad. Fr, 
2. Píirracus ruber, Remigibus KeGricibusque introrfum 
purpurgis. It, Wgoth, 137, Pfitacus rufus ,‚ Femoribus êc 
Alis viridibus. FriscH,-Av. 4e T. 45. Pfirtacus coccineus, 
Alis e viridi 8 nigro variis. Epw. z72, É, 172. 
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ook zyn de Vleugels van boven geel; de groot- 

fte Slagpennen uitwendig vanboven groen, van 
onderen bleek Roozekleur , inwendig Scharla- 

kenrood, aan de tippen zwart; de zydelingfe 

Staartpennen ten deele rood ten deele groen, 

de twée uiterften „ wederzyds, aan de enden met 

donker Violet gemengeld. De Bek is rood, de 

Klaauwen bruin, de Nagelen zwart. 

(22) Pappegaay met een korte Staart, boog-rood XXI. 

wan kleur, de Wieken groen en zwart, de „Aurore, 

Lory vaa 
_ Staartpennen meel doch ú in de uiter fie beift Ceram. 

groenagtis. 

Brisson wil, ‚dat dit de gene zy, dien RA. 

jus heeft bedoeld gehad, wanneer hy den Lory 

aanhaalde uit Nerunorrs Reizen; zo dat men 

hem, zeer verkeerdelyk , Auroor-Parkiet zou 

hoemen. ’t Ís zekerlyk die gene, welken Ra- 

jus befchryft onder den naam van hoogroode 

Oofteríche of Ooftindifche Pappegaay , met de 

Wieken uit groen en zwart gemengeld. Crv- 

sius en anderen hebben hem met den Naam van 

Noyra of Nuira gedoopt. Friscun geeft ’er een 
keurlyke Afbeelding van, onder den naam van 

roffe Pappegaay, met groene Dyën en Vler- 

ken. | 

Hy is grooter dan een Merel of zwarte Ly- 

Íters 

(22) Púttacus brachyurus coccineus, Alis viridibus ni- 
prisque, Re@ricibus flavis medietate poftica virescentibuss 
Syft. Nat. X. Pfitracus coccineus Orientalis, Alis ex virich 
& nigro variis. Raj. Av. 31. 
ADerm IV, Sruw K3 
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U. fter, zegt Rajus; ’t welk beftaan kan met de 
ÄFDEEL, grootte van een Tortelduif,voorgemeld. Het Lyf 

bnn is hoogrood, met de bovenfte kleinfte Dekve- 
stuk. deren der Wieken geel, de groote Slagpennen 

uitwaards van boven groen, van onderen wit: 

agtig grauw 3 inwaards hoogrood met donker 

Afchgraauwe tippen: de vier buitenfte Staart- 
pennen, wederzyds, van boven eerft hoogrood, 

verder donker Violet , aan de tippen zwaar 

groen ; van onderen altemaal rood, naar ’t end 

toe Oranjekleurig. De Bek en Klaauwen even 

als in de voorgaande. Men vindt deezen op 

Ceram, een der Molukkifche Eilanden. 

xxrr _ (23) Pappegaay met een korte Staart, rood van 

eee kleur, brwin wan Kop, groen van Vlerken, 
tJuftertje. 4, Dyén en Wangen blaauw. 

Mm 

Deeze en de volgende Lory verfchillen van 

de voorgaanden door een bruine of zwarte kleur, 

die hun als een foort van Hoed of Kalot maakt, 

boven op’t Hoofd; weshalve EpwArps hun bei- 

den onder den naam van zwart-gekapte Lory of 

hoogroode Pappegaay met den top van’t Hoofd 

zwart, voorftelt. Ik zie derhalve niet, waar- 

om men deezen, in ’t byzonder, Zwart-Kalot 

zou noemen. Zyne gedaante ís eenigermaate 

Jufferagtig. De groene, blaauwe en roode kleur 
maakt 

(23) Pfttacus brachyuras ruber ó Pileo fufco, Alis viri- 
dibus, Humeris Genibufque coeruleis. Syt. Nat. X. PÚttar 
cus coccineus Orientalis, vertice nigro. Epw. „Av. 171, 
Trz. Píitracus Brafilienfis. Aus. „Av. IE. Pp. 23. T. 53e 
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„maakt een fraaije mengeling in deeze Lory, Tt. 

die, uit Ooftindie afkomftig, door meer gemel. en 

den Heer GRAAF vAN BENTINCK aan den Heer a cg 

_REAUMUR, als een Gefchenk, is toegezonden; srug. 

zynde een weinig grooter dan de voorgaanden. 

(24) Pappegaay met een korte Staart, vanpur- XXIV. 
Je Lory. AN A , 9 ? perkleur , zwart op 't Hoofd , de Wieken bne 

groen , de Borft, Dyën en Staart blaauw. _ fche. 

LinNaus geeft hier , in ’t byzonder , den 
Naam van Lory aan: BrissoN noemt hem Lory 
van de Pbilippynfche Eilanden. Hy heeft het 

bovenfte van den Hals, het opperfte van den 

Buik en de onderfte Staartpennen niet rood, 

maar Violet-agtig blaauw; de groote Slagpen- 

nen zyn uitwaards van boven donker groen; 

van onderen zwart5 inwaards geel met zwarte 
tippen. De zydelingfe Staartpennen zyn van 

boven de eerfte helft hoogrood, de andere 

zwaar groen, uitwaards met donker Violet ge- 

rand. \ 

Nog drie Lorys vindt men by Brrsson , waar Bragitiaan. 

van hy den eenen noemt de Brafiliaanfche, Dee-fche, Am. 
ze is rood, doch heeft den Kop, het bovenfter en 
van den Hals, het onderfte van den Buik, de 

Wieken en Staart, zwart. Hy wordt in Brafil 
Paragua geheten, zo Raus meldt. Den ander 

noemt 
(24) Pfittacus brachyurus purpureus, Pileo nigro , Alis vie 

ridibus, Petore Genibus Caudâque coeruleis. Sy/t. Nar. X3 
Píittacus coccineus Orientalis, Vertice nigroe Epw. -{v. 

#70, FRiscn, „4, 4. T, 44. 
5, Deer, IV, Stuk, 
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1. noemt hy de gekraagde Indiaanfche , om dat de- 

ArpzrzL. zelve een geele Halskraag heeft. Zyn Kop is 

VIL _Hemelsblaauw. Arin geeft ’er een taamelyke 
HE Afbeelding van. Eindelyk heeft hy een Lory 

van Amboina, die grooter is dan alle andere 

Lorys, zynde ook door den Heer GRAAF VAN 

Bentinck , die hem van Amboina gekreegen 

hadt, aan den Heer Rraumur toegefchikt. 

XXV. _ (25) Pappegaay met een korte Staart , de Kop, 

Ceralo. Borft en Rug blaauw „ de Buik , Stuit en 
hal al Eep Jail Se 

Blaauwe Staart groen, de Kop van boven geel. 
Pappegaay. 

Men vindt deezen onder den naam van rood- 
blaauwe, of veelkleurige Pappegaay, by Arr- 

DROVANDUS afgebeeld. Linneus meldt zyne 

Woonplaats niet, doch Brisson noemt hem de 

blaauwe Pappegaay van Guajana, zeggende, op 

’t Berigt van anderen , dat dezelve het Lyf 

blaauw, den Buik groen, den top van’t Hoofd, 

de Zyden en Stuit „geel heeft, de Slag-en Staart- 

pennen Roozekleur. Hier uit blykt, dat men hem 

geen Blaauwkop dient te noemen. Deeze, dien 

de Guajaners-Ktankia , de Franfchen in dat Land 

Perroquet Violet heeten , fchynt in Europa niet 

zeer bekend te zyn, 

an 

(26) 
F (25) Píitacus brachyurus, Capite Petore Dorfoque coen 
ruleis, Ventre Uropygio Candâque viridibus, Vertice fla 
vo. Syft. Nat. X, |. Pfirttacus verficolor £ erythrocya- 
ieus.ALDR. Orn, LIL c.9. bami Raj. Ay. 3Ee 

Wen mnd manet, - 
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Wd 

vei Pappegaay met een korte Staart ‚groen van 11 

oe kleur, de Slagpenmen blaauw, bet Woorboofd 
d Mid. 
BE. Wibe | Hoorp.: 

STUK 
pÀ Lahn hi ee _Witkoppig ge Pappee aay noemt EpwarDsdee- vr 

„ zen, en Berisson geeft ’er , naar het Vaderland, Zegcocephas 

de naam aan van Pappegaay van Martinique Sinop, 

hoewel hy ook ia andere deelen van Amerika 
gezegd wordt te huisveften. De grootte komt 
met die der gewoone Pappegaaijen overeen, 

zynde nagenoeg als die van een Duif. De kleur 

is groen, op den Buik met rood gefprenkeld, 

en aan de tippen der Vederen bruin, Het Voor. 

hoofd is wit, het Agterhoofd blaauw, met roo- 

de flippen. De Wangen en Keel zyn rood, ge- 

lyk ook de zydelingfe Slagpennen , met groene 

tippen;de twee uiterften wederzyds blaauwag- 

tig gerand. De Bek is witegtig, de Klaauwen 

- „donker bruin. | 

Á (27) Pappegaay met een korte Staart , groen van wxvr, 
kleur „ bet Voorboofd blaauw , de Schouderen Zjtivus. 

‚bloedrood, sea | pe Seen, 

(26) Pfittacus brachyurus viridis , Remigibus coeruleis, 
Fronte albâ, Syf?, Nat. X. Pfittacus leucacephalus, Aur. 
Ornith. L. IL. c. 8& Ray. „Av. zr. Pfitracus viridis, 

Fronte albâ, Collorubro. Friscu, din 4. T. 46. Pfitta= 
cus viridis, Capite albo. Epw. „£v. 166.-T. 166. 

(27) Pfittacus brachyurus viridis, Fronte coeruleâ, Hu. 
‚_meris Sanguineis. Syt. Nat. X. Pfittacus viridis. melano« 
„rhynchos. Arpr. Av. L. 1, c. 7. Ray. Av. 30. Pap- 
_pagallo, Orin. „Av. 23. T. 22. Pfittacus viridis 8 lureus 
Barbadenfis, Ars. „Av. 3. p- 1x. T. zr. (male.) Pfsracus 

„Viridis major Occidentalis, Epw. „Av. 162 KT. 1ó2. Píir- 
I, Dazz, IV, Stuk, RK 4 ia 

ed 

nd - 

EN 

AFDEEL. | 
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Ik zou deezen ook de groene of groen-geele _ 

Pappegaay kunnen noemen , of ‚met de Ouden, 

de zwart-gebekte groene, of , met EpwaArps, de 

groote groene uit Weftindie; doch ik heb beter 
geoordeeld den naam te gebruiken , dien ’er de 

Heer Brisson aan geeft , waar door de gedaan- 

te beft*worde uitgedrukt. Hy is zeer gemeen; 

en de kleur, voornaamelyk uit groen en geel 

gemengeld, is zeer aangenaam voor ’t oog ; 

hoewel op ver na niet zo fierlyk gefchakeerd , 

als die der Lory’s of Parkieten. Men brengt 

hem, uit het Land der Amazoonen en Brafil , 

in Europa over. Te Londen zyn deeze Pappe- 

gaaijen vry gemeen, doch een weinig in kleur 

verfchillende , zo Epwarps aantekent , die 

meent, dat het geel in de Mannetjes meeft de 

overhand hebbe, 

(28) Pappegaay met een korte Staart, geel van 
kleur, den boek des Buiks , en de Staartpen- 

nen aan den wortel, rood. 

De Befchryving van deezen is genomen uit 

het Werk van Carespy , die er een naauwkeu- 

rige Afbeelding van geeft. BROWNE noemt hem, - 

in de Natuurlyke Hiftorie van Jamaika, kleiner 

dan middelbaare Pappegaay, de Borft en Buik 

roodagtig gemengeld, de top van 't Hoofd wit, 

Brise 

tacus viridis, Capite luteo, Fronte coeruleà, Friscn. „Av. 
4. T. 47? | ks 

(23) Púrtacus brachyurus luteus, angulo Abdominis Rec- 

tricibufque bafi rubris. Sy/t. Nat. X. Pfitracus Paradifi 
ex Cuba, CarzsB. Car. 1, p. 29. T. XO. 
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BrissoN noemt hem de geele van Kuba , op welk 
Eiland hy gevonden wordt. eid 

Hy is een weinig kleiner dan de Guincefche 

gryze Pappegaay. De kleur is geel, zynde bo- 

ven op *t Lyf de Vederen aan de tippen rood 
gerand; de Keel, Borft en Buik hoogrood ; de 

groote Slagpennen wit, de zydelingfe Staartpen- 

nen de onderfte helft rood, gelyk ook de Oog. 

kringen: de Wangen, Bek en Klaauwen wit. 

(29) Pappegaay met een korte Staart, groen 

van Rleur , bet Woorboofd purperagtig „ de 

Wenkbraauwen en Keel blaauw , de Rug 

bloedrood. 

Deeze , die in de Indiën woont en de grootte 

vaneen Duif heeft, zo LinNaus getuigt, fchynt 
eenigermaate te gelyken naar den genen, wel- 

ken Epwarps noemt blaauwkoppige Parkiet (*), 

en welken BRrissoN onder den naam van Índiaan- 

fche Blaauwkop befchryft. Immers dezelve is 

ook groen, met een hemelfchblaauwe Kop en 

Keel; doch heeft een geele Vlak op de Wieken 

en de Staartpennen van onderen donker geel. 

Ook wordt van de bloedroode kleur op de Rug, 

en de purperagtige aan’t Voorhoofd , in deeze 

geen melding gemaakt. De grootte is als een 

Duif en de Woonplaats in de Indiën. 

(30) 
(29) Pfittacus brachysrus viridis, Fronte purpurafcen- 

cente , Superciliis Gulique coeruleis, Dorfo fanguineo, 
Syít. Nat, XxX, 

(*) Blue-headed Parrakeer. Pl. 292. 
1, Desr, IV. Stuk. R 5 

IE. 
AFDEEL. 

VIL. 
HooFD. 
STUK. 

XXIX. 
Feftsvus, 

Indiaanfche 
Blaauwkeop. 
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u. (30) Pappegaay met een korte Staart ‚ groen van ER 
ÄFDEEL, pi 
ij k k kleur „ het Aangezigt rood ‚de Wangen blaauw. 

KOER Deeze is juift ook de dertigfte in het Pappe- 
‘gg. Staijen-Geflagt van BrissoN, die hem noemt 
Brafilienfis.de Brafsliaanfche met een rood Voorboofd. De En- 
pis on: gelfchen geeven ‘er, eenvoudiglyk , den naam aan 

van groene Brafiliaanfche Pappegaay. Hy is groo- 

ter dan de Guineefche. De groene kleur trekt 

van onderen naar ’t geele; van boven zyn de 

Vederen met donker purper gerand; de Kop 

van vooren rood, de top geelagtig groen, de 

Wangen blaauw; de zydelingfe Staartpennen 

van onderen rood, aan de tippen geel, de buie 

tenfte uitwaards blaauw, de twee naaften daar 

aan, uitwaards: rood. De Bek Vleefchkleurig , 

de Klaauwen bruinagtig. | 

XXXI. __ {g1) Pappegaay met een korte Staart, groen van 
Batumnalise kleur, bet Woorboofd en een Vlak der Slag- 
Amerikaan- 

| 

fche, penmen rood: de top van ’t Hoofd en _grooifte 

Slagpennen blaauw. 

Hy wordt, van de Engelfchen, de kleiner 

groene Pappegaay geheten: BRIssoN noemt hem, 

in ’t byzonder, de Amerikaanfche: wat reden 
| B er 

(zo) Pittacus brachyurus viridis, Facie rubrâ, Tempo- 
sibus coeruleis. Syt. Nar. Pfittacus viridis Brafilienfs, 
Evw. dv. zór. 1. 161. 

(31) Pfittacus brachyurus viridis, Fronte Remigumgue 
maculâ cocineÂ, Vertice Remigibusque primoribus coeru= 
leis. Syf?. Nut, X. Pfittacus viridis minor Occidentalis. 

Evw. Av, 164. Te 164. 
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er ZV, voor den naam van Herik Pappegaay’ IL 
hd wis my onbekend. AFDEEL. 

„De grootte wordt ongevaar op die van een av, 
HoorD- 

„Duif gerekend; de kleur is van boven ZWAAT= sruK, 

„der van onderen bleeker of bly-groen : het Voor- 

hoofd rood, de top blaauw , de Wangen Oran-. 

je-kleur ; de kanten der Wieken geel: de mid- 

delfte Slagpennen uitwaards de cerfte helft rood : 

de Staarrpennen van boven donker, van onde- 

ren geelagtig groen. De Bek is witagtig , maar 

aan ’tend en de randen der Kaakebeenen bruin: 

de Klaauwen Loodkleurig. 

(52) Pappegaay met een korte Staart , groen yv 

van kleur, den Kop graauwagtig, den Hals Accipitrie 

en Borft eenigermaate Violetkleurig bont, de Ee Bkos 

Slag. en Staartpennen aan de tippen blaauw. 

Deeze, die reeds lang onder den naam van 

fraaije of flerlyke PappeBaay bekend is geweeft, 

wordt van Brisson de bonte Indiaanfche geheten. 

Epwarps hadt hem de Pappegaay met een Valks- 
kop genoemd, wegens de kleur van zyn Kop, 

die eveneens is als in fommige Valken, niet 

Havikskop; gelyk men hem verkeerdelyk ge- 

noemd heeft. Ik geef ‘er deswegens den naam 

van Bruinkop aan. 

| De 

(32) Pfirtacus brachyurus viridis, Capite grifeo , Collo 
Pettoreque fubviolaceo vario, Remigibus, Redtricibus- 
que apice coeruleis. Sy/F, Nat. X. Pfirtacus Orientalis Ca- 
Pite Accipitris. Epw. Av 165. T. rós. Pfittacus elegans. 
Crus. Exot, 365. Raj. „Av. 32. 

1. Dees. IV. Stuk. 



RR 

ha 
„ATA 

ka! 

Î 4 

DE 

Ai ed 1 

268 BESCHRYVING 

H. De grootte is als die der gewoone Pappegaai- - 

AFDEEL. jen: de kleur van boven groen, van onderen 

VI _purperagtig ; de Vederen blaauw gerand: de Kop 

eg graauwagtig of bruin: de Hals eenkleurig mec 

de Borft: de Staartpennen van onderen blaauw- 

agtig zwart, van boven groen; de zydelingfe 
aan de tippen hoog blaauw: de Bek , Klaau- 

wen en Nagelen, zwartagtig. 

Zodanig een, waar deeze befchryving naar 

gemaakt is, werdt in den Jaare 1754 uit Ooft. 

indie aan Madame de Marquize van Pompadour 

gebragt, die hem tot haar vermaak nahoudt. 

Zyn voornaame aardigheid beftaat daar in , dat 

hy, vergramd zynde of getergd, de Veeren 

van zyn Hals loodregt opzet, ‘t gene hem 

rondom den Kop een zeer fraaije Kroon of 

Krans, en op denzelven een fierlyke Kuif maakt; 
gelyk Rajus dit reeds heeft opgemerkt. 

XXXIIL (33) Pappegaay met een korte Staart, groen 
Melanoces 

Phalos. van kleur , van onderen geel, den Kop cire 

Witborftige de Borft wit. 
wvanMeziko. | 

Epwarps noemt deezen flegts de Witborfti- 

ge. BRissoN voegt 'er den naam van Mexi- 

kaanjchbe by, om dat hy van daar af komftig is; 

gelyk men hem ook in ’t Land der Caracques 

ontmoet. De grootte is als een Tortelduif: de 

kleur 

(33) Pfittacus brachyurus viridis,fubtus luteus, Pileo ni- 
gro, Pefore albo. Muf. Ad. Fr. 2. Pfitacus coccineus 
ventre albo. Epw, Av. 169. T, 169. 
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kleur van boven groen, van onderen wits de jr, 

Kop boven op zwart; een groene Vlak onder AFDEEL. 
de Oogen ; de Wangen en Keel geel, de Hals Vi. 

; d Hoofp- 
en Onderbuik Oranje ; de Slagpennen groen. sruk. 

De Bek Vleefchkieurig : de Klaauwen bruin, ‚ de 

Nagelen zwartagtig. 

(54) Pappegaay met een korte Staart, groen KXKXIV. 
van kleur, den Hals rood. Collarius. 

Rood-gee 

Men vindt deezen , Pappegaay met een rooden ee 

Hals genoemd: de Engelfchen geven ’er den Rn 
naam van Pappegaay van Famaika aan. Ik 

noem hem rood. gekraagde. Hy de heeft gewoone 

grootte der Pappegaaijen of iets minder. Zyn 
kleur is als boven gemeld., Men brengt hem uit 

Jamaika dikwils in Engeland over. Hy praat 

zeer duidelyk. 

C Ee Pappegaay met een korte Staart, groen XXxV. 

an kleur, rood van Woorboofd, de Staart Fullarius. 
Guineefch, 

hi. met zwart gebandeerd. Parkietje. 

In ’t algemeen wordt deeze de allerkleinfte 

Pappegaay geheten, welken naam Crusius ’er 

eerft 

” G4) Pfittacus brachyurus viridis, Collo rubente. $ff. 

Nat. X. Pfittacus minor, Collo miniaceo. SLOAN. Fam. 
2, P. 297. Ray. „Av. 1ör. 

(35) Púittacus brachyurus viridis , Fronte rubrâ, Caudâ 
fulva, Fafciâ nigrâ. Zus, Ad, Fr. 2. Pfittacus par= 
vus viridis, ex India Orientali. ArB. „Av. 3. p. T$. T, 
35. Pfittacus minimus viridis, cum Fronte et Gulâ rubrà, 
Friscu. „Av. 4. T. 54. Pfittacus pufillus viridis ZEthiopi- 
cus. Ray. „Av. 3r. Pfittacus minimus.Crus. Exot. 365, 
Píitracus minor verficolor, Sen. Mus. 3 p. 40. T. 40. 

I, Dret, IV, Srux, 
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U, eerft aan gegeven hadt. Sommigen noemén 

AFDEE hem ook klein roodkoppig Parkietje of Mofch van 

EG van Guinée: ook wel de kleine bonte Pappe: 
stux, gaay en Guineefch Parkietje. De grootte is on- 

gevaar als een Leeurik, de kleur als boven ge: \ 

meld. Het Wyfje verfchilt van ’t Mannetje „ 
dac het zulk hoog rood op den Kop niet heeft, 

en dat de randen der Wieken in ’t zelve geel 

zyn. Men vindize in Guinee. 

XXXVI.- (36) Pappegaay met een korte Staart, groen 
Gal gulus, wan kleur, de Stuit en borft hoog rood, de Ooftindifch de / An 

top van ’z Hoofd blaauw. 

Allerkleinft groen en rood Parkietje uit Indie, 

wordt dit van EpwARDs geheten: BrissonN noemt 

het Indiaanfch of Oofiindifch 3 om dat het in 

Indie huisvett. In grootte is ‘t nog iets kleiner 

dan ’t voorgaande : de kleur als boven gemeld, 

Van dit Vogeltje wordt gezegd , dat het om 

te gaan flaapen zig gaat ophangen aan ééne Poot, 

‘t welk men onderftelt te gefchieden, om zig 

‘voor de Roofvogels te beveiligen ; gelyk Prr- 
LJ NIUs dit van den Gaigulus verhaalt. í 

XXXVIL (37) Pappegaay met een korte Staart, uit den 
Pafferinas, vi | f 

Anceri- geelen groen, de Wieken van onderen blaauw, 

kaanfch en de Borft met een blaauwe Vlak getekend, 
Parkierje, | He EEP 

(36) Pfittacus brachyurus viridis, Uropygio Pettoreque 
eoccineis, Vertice cceruleo. „Amoen. Acad. 4. Osb. ter. 

ror. Píittacus minimus viridis ruber, Indicus. Epw. Av. 

6. T. 6. Avicula Cechini. Arpr. Ors. l, 20. p 560. 
(37) Pfittacus brachyarus , lureo-virens ‚maculâ Alarum 

Mlisque fubtus coeruleis, Muf. Ád. Fr.x. pe F4 
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____ Deeze is niet grooter daneen Mofchen wordt _ tr. 
daarom het Mofch-Parkietje geheten; doch ik AFDEELe 

_poem het liever „tot onderfcheiding, het Ame- Vil 

rikaanfche , terwyl BrissoN ‘er den naam aan Hoan 
‚geeft van t blaauwgattig Parkietje van Brafil. 

Geen kleiner vindt men in het gantfche Geflagt 

der Pappegaaijen, of het moefte die van Ma- 
lakka zyn. Het Goudwiekje zelfs en de meefte 

andere Parkietjes , waar van Brisson ’er zeftien 

heeft , zyn van grootte als een Leeurik of 

Lyfter. | | 
De Parkieten zyn klapagtiger dan de gewoo- Klapagtig. 

ne Pappegaaijen. Zy zyn nict fchuuw voor den io 

Menfch, en fchynen gaarn met hem te willen 

_ praaten, zwygende, als men hun hetzelve ge. 

leerd heeft, naauwlyks ooit, en verheffende 

hunnen Toon zodanig, als of zy den bovenzang 

wilden hebben. In vryheid zynde gaan zy al- 

tydtroepswyze, volgende het Koorn en de Vrugs 

ten, naar maate dat die ryp worden. Het is 

regt pleifierig hun te hooren kakelen, wanneer 
zy op de Boomen zyn. De groenheid van hun 

Pluimagie belet, dat men hun onderfcheide van 
de Bladeren; terwyl hun gefnap niettemin doet 

blyken , dat zy ’er zig in groot getal op bevin- 

den. Een Vogelaar, die op dit ftuk niet is af 

gerigt, wordt uitzinnig doordien hy zyn Wild 

zo digt by zig heeft, zonder ’t zelve te kun- 

nen treffen. Het eenigfte is , dat decze Snap- 
pers zig niet lang op ééne plaats onthouden: 
als zy eene Befie of Vrugt geplukt hebben, vlie. 

‚«_ L, Dess. IV, Stuxa gen 



H. 
ÄFDEEL. 

VII. 
Hoorp- 
STUK 

Het Vernuft 

272 BerEscHRyvVING 

gen zy naar een andere toe ; dan ziet men zeef 
kan ze fchieten. Als ’er een ‚getroffen zyndes 

nedervalt , houden zy zig ftil en kyken ’er naar, 
fchreeuwende uit alle magt, even of zy den Vo- 

gelaar wilden uitfchelden. Doorgaans zyn zy 

zeer vet en hebben een wonderbaaren finaak ; 

vooral in’t Saizoen der Kampêche-hout beffen. Ge- 

plukt zynde en van Íngewand ontledigd , bewindt 

menze in Wyngaardbladen , en dus gefruitzyn- 

de is ’t een lekkere Spyze. Zie daar wat ons 

Pater LaBAT van de groene Brafiliaanfche Par- 

kieten, met lange Staarten, die hier voor be- 

fchreeven zyn, verhaalt. Sommige omftandig- 

heden zullen ook op de anderen , die daar van in 
kleur of Landaart verfchillen, toepaffelyk zyn. 
Van de kleine Parkietjes ‚ zo ever gemeld, weet 

ik niets byzonders. Ik zal nog iets zeggen, 
dat dit Geflagt van vogelen in ’t algemeen be- 

treft. 

Wonderen , die naauwlyks geloof baar zyn, 

derPappe- worden ons van derzelver Vernuftigheid ver- 
ge ijen. 

haald. Een Pappegaay van Henrik den VIIL., 

Koning van Engeland, in de Theems gevallen 
zynde, fchreeuwde om hulp , en beloofde twin- 

tig Ponden Sterlingss doch, uit het Water ge- 
haald zynde, belafte hy , dat men tien Stuivers, 

aan den genen, die hem geborg gen hadt, tellen 

zoude. Eene van Ascanius , den Kardinaal, wift 

de Artikelen van ’c Kriftelyk Geloove, agter- 
een, verftaanbaar optezeggen. Natuurlyk hebben 

Zy geen duidelyke Spraak, uitende alleenlyk het 

Woord 

il 
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Woord Perrot of Parroguet , of iets dat ser daat if. 

gelyke. Het praaten moet hun geleerd worden, AFDFEL: 

voor dat zy twee Jaaren oud zyn. Zyfchynen nk 

vermaak te hebben in fpcotterny en zigtewree- stuk. 

ken aan den genen, die hun met woord of daad 
beledigt of terge. Ook beminnen zy fonimige 

_Menfchen, en hebben van anderen een af keers 

daar zy met aanvliegen en byten blyken van gee- 

ven. De Gebaarden van vrolykheid en droef- 

heid worden door hun , gelyk het praaten, nd. 

geaapt, en fomtyds fchynen zy als in gepeins 

te zyn, 

De Ouden kenden niet dan groene Pappe: Hun Gé: 
gaayen. Egter moeten deeze Vogelen te Rome bruik 

al zeer gemeen zyn geweeft , wanneer HeLrto- 

GABALUS , dat monfter van Welluft en Verkwis. 
ting, niet alleen derzelver Koppen op Tafel 

brengen, om de Tongen voor lekkerny te eeten, 

‘maar zelfs het Wild Gedierte, Leeuwen en Lui- 

paarden, daar mede voeden deedt. In de Lan- 

den, daar zy voortteelen, worden zy ook wel 

gegeten , en de Oofterfche Volkeren hieldenzes 

weleer ‚ voor Heilig. De Indiaanen gebrui- 

ken de Veeren en Pluimen van deeze Vogelens 

die inderdaad de fchoonfte kleuren tarten, tot 
verfiering van hunne Kleederen, Behangzels ; 

Tapyten en Wapenen. 

L Dam, IV, Siu, S é Vlil. 
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IGP NNP et NNS PSK 

VIEL, HO OF 'D.S TURKS 

Befchryving van ’t Geflagt der Toukans, en 

derzelver Verfcheidenbeden, waar onder de 

gekraagde , dig met een witte en geele Keel, 

en de groene van Brafil, 

bd den Griekfchen Naam Rabat, 

die van ’t Woord Rampbos , ’t welke een 

Vogelbek betekent, is afgeleid, ftelt LinNzus 

een Geflagt van Vogelen voor, die wegens de 

grootte van hunnen Bek vermaard zyn. Men 

onderfcheidtze gemeenlyk by den naam van 

TouKANswelken de Brafiliaanen geeven aan ee- 

ne Soort van dit Geflagt, by de Schryvers ge- 

naamd de Brafiliaanfche Aakfter. De Bekken 

van deeze Vogelen worden, wegens hunne zeld- 

zaamheid , in de Kabinetten van Natuurlyke 

Zaaken bewaard. 

De Kenmerken zyn; een zeer groote; holle 

Bek, verhevenrond, uitwaards ZAagswyze ge. 

tand: Neusgaten agter de Kaaken: de Tong Ve- 

deragtig: twee voor. en twee agter-Vingeren 

aan ieder ‘Poot. De Beenen zyn gevederd tot 

dan de Schenkelen, voegt ’er BRIssON by 5 de 

Bek van grootte als de Kop; het end der bei- 

de Kaaken nederwaards gekromd. Alle Voge- 

len van die Geflagt „ zegt hy ‚, hebben maar tien 

Pennen in de Staart. Hunne Bek, fchoon by 

uicftek dik en lang, heeft zeer weinig zwaarte, 
Om 
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VÄN:DE TOUKANS. eë 

om dat hy beftaat uit een Celluleus gedeelte, tr, 

welk zeer ligt is, omwonden met eene ten AFDEE le 

giterfte dunne Hoornagtige Stoffe. In fommi- en | 
gen zyn de Neusgaten geplaatft digt by den sryx, 

oorfprong van de Bovenkaak,op de Hoornagti- 

ge Stoffe, en dus zigtbaar; in anderen buiten 
het Hoornige van den Bek en geheel onder de 
Pluitnpjes verholen. Die laatfte heeft fommi- 

gen doen vermoeden, dat deeze Vogel geene 

Neusgaten had, gelyk Linneus dit bevoorens 
vaft(telde. 

Brisson telt twaalf lee eidehihellen van Soortét: 

Toukans, die hy meeftal door de kleur van ’ 

Lyf of van de Keel sch de plaats daar zy van 

daan komen ; onderfel heidt, Dus heeft hy een 

groenen van Mexiko, van Cayenne, van Brafils 
een geelen en een  blaauwen: : één met een wit- 

te. Keel van Cayenne en van Brafil; één met 

een geele Keel van die beide Plaatfen, en met 

een Halskraag van Mexiko en Cayenne, als ook 

den gewoonen Toukan, of Brafil liaanfchen Aak. 

fter der Autheuren. De wier Soorten van LIN. 

NAUs, die deeze Vogelen naar de kleur en fi- 
guur van den Bek onderfcheidt ‚ zyn daar onder 

begrepen, gelyk wy zien zullen, 

) Toukan met een zwarten Bek , diezeerdik L 
J Ar Piperivorwga Aj gekield, Geel - Keel. 

| Nan | PLXXXIIE 
Deezen noemen de Brafiliaanen zo wel Tou- Fig. k 

kan, 
(r) Ramphaftos Roftro nigto, CarinÂ craflisfimà, we 

dat. X. Gen. 45. 
IL. Daer, IV.STUKe Sa 

#/ 

IN: 

Bi: De It 
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kan, als den gewoonen of grooten, te vooren 
gedaet , en BrRIsSON geeft ’er den naamvaan van 

Brafiliaanfchen met een geele Keel. De grootte 

is omtrent als een Duif. De Bek, die aan den 

Wortel een Duim en agt Liniën dik is, heeft 

de langte van vier en een half Duim. De kleur 

is groenagtig zwart, aan de Wangen, Keel en 

 onderfte van den Hals Oranje , met een roode 

dwarsftreep boven aan de Borft: de bovenfte 

Dekvederen van de Staart Zwavelgeel, de on- 

derften rood: de Staartpennen van boven groen- 

agtig zwart, van onderen zwart, gelyk ook de 

Bek, die egter, by den Wortel, omringd is mEt 

een taamelyk breeden gryzen Band. 

(a)T oukan met een rooden Bek, die flomp ge- 

kield is en wit. 

Deeze plagt genoemd te worden roflrata of 
Bekvogel, anders Groot- of Dikbek en Rotte- 

flaarts gelyk in gebruik is by de Fran{fchen van 

Guajana. BRrissON noemt hem den Toukan met 

een Halskraag van Cayenne, Hy heeft de groot= 
te van een Merel of zwarten Lyfter: de Bek 

is, op ’t breedite, ongevaareen Duim, en heeft 
de langte van omtrent drie Duimen. Het Lyf 
is Olyfkleurig groen, met den Kop, Hals, 

Borft en het middelfte van den Buik, glimmend 

zwart, trekkende naar gepolyft en gebruineerd. 

Staal: aan de Ooren heeft de Vogeleen Goude. 

gee- 
(2) Ramphaftos Reftro rubro, Carina obtufà albâ, 

St. Nate Je \ 

— 
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geele Vlak: ook is de Hals van boven met een u 
Oranje-geele Band omringd: de onderfte Dek- AFD: B 

„vederen van de Staart zyn hoogrood; de Staart. it 
peonen van boven groen, van onderen graauw, srux, 

gan de tippen Kaftanie-bruin. De Bek is zeer 

kenbaar getand, en ten deele rood, ten deels 

zwart van kleur. 

De kleur vanden Bek fchynt my eenigermaa- 

te te verfchillen, met die, waar var LiINNaus 

fpreekt. BrissoN heeft nog een Toukan van 

Mexiko, die rood gekraagd is, met een geelen 

Hals, rooden Buik en zwarte Staart. Decze 

heeft een Bek waar van de Bovenkaak wit is; 

de. Onderkaak zwart, en de grootte is als een 

Duif. Hy leeft van Vifchjes en onthoud: zig, 

in Mexiko, aan den Zee- Oever, 

(3) Toukan met een rooden Bek, die zwart ge- 1m. 
PL, ij 4 Picatus, punt is en den Kiel plat gekneepen heeft, Gewoone 

HE „Toukan, 
Dit is de gewoone Toukan, anders genaamd 

Brafiltaanfche Aakfter of Paarden. en Offen-Bek; 

ook wel de monftreuze Vogel en Pepervreeter, 

om dat hy Peper eet; weshalve hem ook de 

Duifchers noemen Pfeffer. Vogel en Pfeffer-Frafz, 

de Engelfchen Pepper-Pie of Peper-Aaktter, de 

Spaanfchen Carpentero, de Franfchen in Guaja- 

na Grosbec , die van Peru Tacataca , die van Mexi- 
ko Xochitenacatl, 

| Zyn 

(3)-Ramphaftos Roftro rubro , apice nigro, Carinâ 
compreflà, Sy/t. Nat. X. Pica Brafilienfis. Aus. Av. H _ 
P: 24 T. 25. Apr. Ornith, L. 20. C. 19, 

Ll Dezte IV, Stux, S 3 : 
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Zyn Bek munt in grootte uit by dien der an- 

dere Soorten „ naar evenredigheid van het Lig- 

haam , ’c welk omtrent de lyvigheid heeft vaneen 

Aakfter. Egter is de geheele langte, van’tend 

des Beks tot aan ’t uiterfte van de Staart , maar 

agttien en een half Duim; waar van de Bek en 
Staart ieder omtrent zes Duimen uitmaaken. 

Het Lyf, de Bek en Staart, zyn derhalve, in 

deeze Vogel, nagenoeg even lang, ’t welk ’er 

een zeer mismaakte geftalte aan geeven moet. 

De kleur is, gelyk in de vootigen , zwartagtig 

groen, maar boven op de Rug en aan de Stuit 

naar ’t Afchgraauwe trekkende; de Borft Oran- 

jekleur; de Buik en onderfte Dekvederen van 

de Staart rood; de Beftuurpennen zwart en aan 

de tippen rood: de Bek geelagtig, gewolke 

met donker-groen , uitgenomen het end, dat 

roodagtig is en zeer duidelyk getand. 

(4) Toukan met een zwarten Bek, de Boven- 

kaak aan de zyden wit, aan den wortel dries 

lobbig. | 

* Zou deeze zyn, zo BrrssoN aanmerkt, 

die van hem de ‘Brafiliaanfche met een witte Keel, 

en van anderen de langbekkige Mofch, genoemd 

wordt ; hoewel hy de grootte van een Duif 

heeft, zynde de Bek twee Duimen dik of breed 

10 en 
(4) Ramphaftos Roftra nigro, Maxillâ fuperiore la- 

teribus albâ, bafi trilobâ, Sy/t. Nat. X. Toucan.-Eow, 
AL Ó4. T. 64 Aracari, MARCGRe Bras. 217. Rap 

ive 44 
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en Óïmtrent zes Duimen ‘lang. De kléurvis 1, 

_groehagtig zwart, doch wit van onderen en o- AFDEEL, 

ver “t bovenfte van de Borft loopt een roode Ae} 

dwarsftreep of band; doch de Stuit is wit, ge= sTuK,- 

Iyk de Wieken van boven, die van onderen 
bieek-rood zyn. De kleur van den Bek, die 

aan den wortel, in ’t ronde, een zeer fmalle 

zwatte flreep heeft , is van boven bleek-geel en 

groenagtig, uitgenomen deranden, die Oranje- 

kleur, en met kleine zwartagtige bandjes gete- 

kend zyn; en het end, dat, ter langte van on- 

gevaar een Duim, glanzig hoog-rood is, gelyk 

ook de Onderkaak, zynde deeze , voor ’t ove- 

rige, blaauw „ naar den wortel bleekft, De Neus- 

gaten ‘zitten onder de Vederen verborgen en de 
Zaaêswyze infnydingen zyn niet zeer kenbaar. 

De Heer Brisson befchryft , onder den naam WirKeel 

van Wit-Keel Toukan van Cayenne, eenen an- cleane. 

deren, waar van de Afbeelding hier nevens is at hi 
geplaatft. EpwaArps, die ‘er ook een zeer goe. ei 

de figuur van geeft (*), noemt hem den roods 

bekkigen Toukan. In grootte komt hy met den 

naaft voorgaanden Wit-Keel, en met den Geel- 

Keel van Brafil over een, Zyn kleur is ook na. 

genoeg de zelfde, zelfs ten opzig: van den roo- 

den Band, dien ‘hy dwars over de Borft draagt, 

en van de Slagpennen 3 maar de Staart is van bo- 
ven Zwavelgeel. De Bek is vyf en een half 
Duim lang , gelyk ook de Staart; het Lyf zes Dui. 

men 
(*) Av. PL. 233. 

1, DEEL, IV. STUKe Ep 

bd Br Ad ES 4 
LN hd (in pi 
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IE men. De kleur van den Bek is meeftendeels rood, 

ArpeeL. doch aan ’t end geelagtig „ en by den wortel om, 
VII ringd met een breeden geelen Band, die we- 

Ng D. derzyds een fmalle zwarte ftreep heeft. 
Onder de groene Toukans, welken de Heer 

Boef van BRIssoN » gelyk gezegd is, ’er drie heeft, naa- 

hes melyk éên van Mexiko, één van Caijenne en 
bén van Brafil 3 fchynt de laatftgemelde eigent- 

Iyk die Vogel te zyn, welken de Brafiliaa- 
nen Áracari noemen, en waar van JOHNSTON , 

Tab. LX., eene Afbeelding geeft , die van 

MARCGRAAF is ontleend. Deeze is, naamelyk, 

wat grooter dan een Merel, en heeft een Bek 

van tuim vier Duimen lang. De Kop, Keel en 

Hals, zyn zwart. Ter wederzyden van den Kop, 

boven de Ooren, is een kleite Kaftanie-bruine 

Vlak. De Rug , Schouderen, en de Wieken van 

boven, zyn donker- groen; de Stuit en Staart 

rood; de Borft Zwavelgeel met een roode dwars- 
ftreep. De Bovenkaak is wit, van boven met 

een breede zwarte ftreep, langs heen; de On- 

derkaak zwart: beiden zeer kennelyk getand. 

Men vindt deezen in Brafil, te Suriname en 

Cayenne, van waar hy aan den Heer REAUMUR 

toegezonden was, 

hen Het fchynt vreemd, tot welk einde doorde 

Natuur zulk een mismaakt groote Bek aan de 

Vogelen, die men Toukans of Grootbekken 

noemt, gegeven zy; daar het zeker is, dat (om: 

migen een geheel verfchillend Voedzel nuttigen 

van dat der anderen, Immers, daar zyn ’er; 

ge 
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be 
gelyk gezegd is, die een foort van Peper ecten; 

anderen, die zig onthouden aan den Zee-Oever, 

en aldaar op Vifchaazen: de Wit-Keel van Cay- 

enne eet ‘byna alles wat hem aangebooden 

wordt. Zouden zy ook deezen onbefchoften 

_Zaagswyzen Bek gekreegen hebben, om Gaten 

ip de Boomen uit te hollen voor hunne Neften, 

gelyk men zegt dat zy doen, ten einde hunne 

Jongen voor de Aapen te beveiligen; of tot 

„hunne verdediging? Ter oorzaake van het eer- 

fte ‚ zegt men, is ‘er in ’t Spaaních de Naam 

van Carpentero aan gegeven. Wat het andere 

belangt, gaan zy, naar men wil, aldus te werk. 

„Het Wyfje, te broeden zittende , fteckt haaren 

Bek buiten ’t Gat, en ontvangt haaren Vyand 

zo wel, dat hy geen luft heeft om nader te ko- 

men; of. in'‘het.Hol te taften,„ en, dan be- 

tuigt zy deswegens haare vreugde. 

Volgens Lerr en Trever, isde Toukan van 

grootte als een wilde Tortelduif , en wonder- 

Iyk fchoon gekleurd. Men vindt ’er in menig- 

te langs de Rivier van Rio de Janeiro , naar 

Kaap Frio toe , en eenigen in Peru, alwaar zv 

kleiner zyn. De kleur van hunne Vederen, ’t 

zy rood, gecl, groen of zwart, is zo hoog en 

{terk, dat de Índjaanen ’er veel gebruik van 

maaken, om hunne Mutfen, Degens en Klee- 

deren, te verfieren. Hun Vleefch is ook zeer 

aangenaam van fmaak. In Europa fchynen zy 

naauwlyks in ’t leven gehouden te kunnen wor- 
den: doch de Bekken of Koppen zyn niet on- 

L Deer, ‘IVe Stuk, ck ges 
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gewoon. Krein verzekert, dat hy ’er zes of 
agt gehad had, ieder ven kleur eenigermaate 

verfchillende. De Vederagtige Tong „ aan wel- 

ke in de Geneeskunde veel kragt wordt toegee 

fchreeven, zal ook van een byzonder gebruik 

Zyn voor deezen monftreuzen Vogel. 

LA NIELAND GEPLAND 

IL %- EO O FolAS- ab Wide 

Befchryving van ’t Geflagt der RrrNoceros- 
VoceLEn: bevattende ook den 'Tweehoorni- 
gen, gemeenlyk Calao genaamd; zo den Mo- 
lukkifchen , als dien van de Pphilippyn/che 

Eilanden en den Afrikaanfchen; benevens de 

ongehoornde Calao' s van Senegal. 

Bess geeft den Griekfchen Md van 

Buceros , of Koehoorn, aan een Geflagt van 

Vogelen , ’t welk niet minder zonderling is ten 

opzigt van de gedaante van den Bek, met een 
Soort van Hoorn gewapend , die ’er ons den 

naam aan doet geeven van Abinoceros. ‚of Hoorn- 

neus Vogel; als had dezelve een Hoorn op de 

Neus. BrrssoN geeft ’er, int Latyn, den naam van 

Hydrocorax of Warter-Raave aan; omdat zy zig 

op Wateragtige plaatfen onthouden , en in % 

Franfch dien van Calao, welken dit flag van 
Vogels, zegt hy, in de Indiën voeren. 

De Kenmerken, waar in zy van de Tou- 

kans verfchillen, zyn, volgens hem ; dat de Ca- 

lao drie voor- en één agter-Vinger heeft, zynde 

de 
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de middelfte der voor-Vingeren , voor een ge- 

_deeke, met de zydelingfe famengehegt. Voorts Arpzer, 

smerkt hy aaf, dat deszelfs Bek dik iss Zeis. IX. 

fenswyze, en als cen Zaag getand. LINNA0s Hoor. 

zegt, alleenlyk: de Bek is verhevenrond, Mes- 

wyze, groot: doch voegt ’er by : het Bekke. 

peel op. ’t Voorhoofd naakt, Beenagtig gebult : 

de Neusgaten zyn in ’t grondítuk van den Bek: 

‚ de Tong is fcherp en kort. j 

Van den Heer BrissoN ,.naamelyk, worden, soorten. 
in dit Geflagt, ook Vogelen begreepen, die 

op de Neus niet gehoornd zyn: zo dat hy zes 

Soorten heeft van Calao's, waar onder de twee 

van LiNNaus vervat zyn, gelyk wy zien zullen. 

(1) Rhinoceros-Vogel met een beenie plat Voor- 
hoofd, wvoorwaards iweehoornis. Bicornis. 

| Tweehoore 

De Vogel, waar van Brisson, onder den PIKKXIL 

naam van Calao, de nevensgaande Afbeelding Fig. 3. 

geeft, is door Bortius reeds befchreeven en | 

taamelyk wel vertoond, onder den naam van 

Indiaanfche Raaf. Crusius hadt'er ook, onder 

den naam van Zee-Raaf , of Alcatraz Oviedi , 

van gefproken, en den Kop afgebeeld. Morn- 

RING geeft 'er den naam van Caryocataêtes of 

Nootenkraaker aan; miffchien , cm dat hy op 

de Molukkifche Eilanden, alwaar zyne woon- 

plaats is, volgens Bonrius; meeftal van Mus- 
kaat 

(x) Buceros, Fronte offeâ planÂ , antrorfum bicorni, Am. 
Arad, IN. P: 237. Calao. Pgriv. Gazophyl, 43. T. 23. 6 
6.&T. zr. fr, Winn, Orn. T. 17. f. 1. 

1. Dezer, IV, Sruke 
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kaatnooten leeft. In ’t Kabinet van den Abt Av- 

AFDEEL, BRYs te Parys, was deze Vogel opgezet, naar 

EX. 
HoorD. 

STUK. 

Calao 

welken BrrissonN de volgende Befchryving heeft 

gemaakt. 

Hy is een weinig grooter dan een Haan. De 

van de Mo- langte, van ‘tend des Beks tot aan dat van de 
uk ukk es. 

Staart, is twee Voeten vier Duimen, en tot 

aan tend der Nagelen twee Voeten één Duim. 

Zyn Bek, die aan den wortel twee en een half 

Duim dik is, heeft , van zyn end tot aan de hoe- 

ken der gaaping , vyf Duimen langte, en de 

Staart agt Duimen: de Voet twee Duimen twee 

Liniën ; de middelfte der drie voor-Vingeren , 

met den Nagel, twee Duimen vyf Liniën; de 

buitenfte twee Duimen één Linie, de binnenfte 
één Duim tien Liniën, en de agterfte is kortft 

van allen, Zyn Wieken flaan twee Voeten 

tien en een half Duim uit, en, tegen ’t Lyf 

aangevoegd zynde;, {trekken zy een weinig vere 

der dan het derde deel der langte van de Staart, 

De Kop is van boven zwartagtig: de W angen 

en Keel zyn geheel zwart, doch de Keel is om- 

ringd met een vuil Afchgraauwagtigen Band, _ 

omtrent negen Liniën breed , maakende een foort 

van boog, waar van de holle zyde naar den Kop 

gekeerd is. De Kop van agteren, en de Hals, 

zyn donker Kaftanie-bruin; de Rug en Stuit, 
als ook de Schoudervederen en de bovenfte dek- 

vederen der Wieken, zyn bruin: die onder aan 

de Wieken, en de bovenften van de Staart, 

bruin met eenig vaal faauwelyk gemengd. De 

Borft; 
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Bortt, het bovenfte van den Buik en de Aydets ir 

zwartagtig met een weinig grys daar onder. De AFDEEL. 
Beenen vaal-bruin: de Onderbuik en de onder- Hoorp= 

fte dekvederen van de Staart , bleek-vaal, De STUK. 

groote Slagpennen van de Wiek zyn zwart; de 

middelbaare oek zwart, doch uitwaards met 
grys gerand. De Staart beftaat uit twaalf Be: 

ftuurpennen, die vuil Afchgraauwagtig wit zyn, 

allen nagenoeg van gelyke langte. De Bek is 

zwartagtig Afchgraauw. Boven op de Boven- 

kaak is een foort van Hoornagtig Uitftek, plat 

in het bovenfte gedeelte en van agteren gerond: 

welk agterfte deel zig op den Kop verheft, zyn- 

de witagtig en het overige van de zelfde kleur 

als de Bek. De tandswyze Infnydingen van de 

Onderkaak zyn zigtbaarer dan die van de Boven- 

kaak £ de Pooten grys-bruin en de Nagelen 

zwart. | 

De naauwkeurige Afbeelding van den Bek, Catao van 
by Periver, welke LinNus aanhaalt, ziet op a 

den Calao van de Philippynfche Eilanden , den Eilanden. 

tweeden van BrissoN en de eerfte Verfcheiden- 

heid van den Rhinoceros-Vogel , by WirLoucg- 

By. Hier van heeft Brisson alleenlyk den Kop 

met den Snavel gezien, die in het Kabinet van 

REAuMUR waren. Deeze Bek, zegt hy, is 

roodagtig ‚ doch aan ’t begin van de Onderkaak 

zwart. Op de Bovenkaak verheft zig een Hoorn. 

agtig Uitftek, van aanmerkelyke grootte, en e- 

veneens van kleur als de Bek , zyndeeen weinig 
holroud in het bovenfte gedeelte, invoegen dat 

EDeer IV, Sture de 
\ 
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ij. de hoeken voorwaards als Hoornen uitfteeken: 

AFDEEL, Het agterfte is in tegendeel rond, en ftrekt 
IX op ’t bovenfte van den Kop tot aan het Agter- 
HoorDa B gf 
stuk, hoofd. Dit Hoornig Uitwas heeft zes Duimen 

langte op de drie Duimen breedte, --De Neus- 

gaten zyn,aan ’t grondftuk van den Bek , on. 

der ’t Hoornagtig Uitftek geplaatft. De kleur 

van den geheelen Voget is boven zwart; ondet 

wit; doch de Beenen zyn groenagtig.. 

_ Afrikaan- De Afrikaanfche Calao, die de tweede Ver 

éche. fcheidenheid van den Rhinoceros:Vogel is by 

WirLouGHBY, maakt de derde Soort uit van 

Brisson. In de Befchryving der Weftelyke deee 
len van Afrika door LABAT, wordt ’er een Af- 

beelding van gegeven. Die Pater merkt aan; 

dat men dezelven, omftreeks Kaap Verde , noemt 

Trompet. Vogelsof Trompetten van den Brak, om 

dat zy een Geluid maaken, ’t welk eenigermaa: 

te zweemt naar dat van een Ïrompet, en om 

dat ’er veel van deeze Vogclen in de Landen 

van dien Vorft, aan de Riviervan Senegal , zyn. 

Hunne kleur, zegt by, is geheel zwart; de 
grootte ongevaar als cen Kalkoen en de gedaan: 

te verichilt ’er niet veel van (*). De Bek ië 

ten deele rood, ten deele geel, met zwarte 
randen aan de beide Kaaken; zynde de Bek en 

Kop,te famen, agttien Duimen lang. Op de 

Kop ftaat een zeer dik Uitftek, van de zelfde 
kleur als de Bek, en even als een Hoorn voor- - 

| uit 
(*) Nony. Relation d' Afriq. Occident. Tom. IV. p. 160, 

Re eer 
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uit flteekende; ’t welk fommigen heeft doen den- | 

ken, dat dit het Werktuig van dat zeldzaame AFDEEL, 

gebrom dier Vogelen ware; te meer, alzo het- Hoorn. 

zelve van zelfftandigheid is als Hoorn. 

(a) Rhinoceros-Wogel met een opwaards gekrom- 
den Hoorn op de bovenkaak. 

Men zoude haaft denken, of de gemelde Afri- 

kaanfche ook de Rhinoceros-Vogel van enn 

ware, indien niet van deezen gemeld werde, 

dat zyn Hoorn opwaards is omgekromd. De 

Bekken , op zulk een wyze g gehoornd, die men 
hedendaags vindt in de Kabinetten, ftellen bui- 

ten twyfel, dat ‘er zulke Vogelen weezentlyk 

in Ooftindie gevonden worden, gelyk Bontius 

fchryft; hoewel Prrnrvs dit als zeer belachlyk 

en ongelooflyk aanmerkt, wanneer hy van den 

Tragopanas gewaagt (@*). In ’t Kabinet van 

WeorMmius wordt hy Topau , een Indiaanfche Vo- 

gel, getyteld. Nrieuwgor geeft ’er, in zyne 

Zee- en Land reizen, den naam van Jaager-Vo- 

gel aan5 om dat hy de Jaagers vergezelt, lee. 

ven- 

(2) Buceros Cornu gaxillari Frontis recurvato. +. Rhino- 
ceros. Bon. Jav. 63. T. 64. Orrar. Muj. T. 15. f. ge 
Wire. Orzith. T, 17. f£. 3. Worm. Maf. 293. ALpr, 
Ors. L. z2. C. 20. 

(*) Door MoruriNng wordt aangemerkt, dat CHARLE: 
TON hem, in zyn Onomaft. Zoicon, verkeerdelyk Îragoy 
panda noemt, daar het moeft zyn 7ragopan; doch * is 
my duifter, hoe 7i ragopanadem, gelyk by Pr inrus gelezen 

_ wordt, van Tragopan kan afgeleid worden. De Schol, noemt 
hem, in Nominativo, Tragopana; zeggende dat Pomp: 
Mera deeze Vogelen 7ragopomones heet, 

1. Deer, IV, STUX, 
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vende van Krengen, een vuil en ftinkend Beeft, 

Linneus fchynt te twyfelen aan de gefteld: 
heid van den Bek; zo dat hy dien niet gezien 

moet hebben. BrissoN befchryft denzelven 

zeer naauwkeurig. Hy heeft aan den Wortel 

twee en een half Duim dikte en de längte van 
tien Duimen. De Bovenkaak is naby den Kop 
rood, naar ’t end toe bleek-geel: de Onderkaak 

eveneens, doch aan den wortel glimmend zwart, 

Op het grondítuk van, de Bovenkaak verheft zig 

een Hoornig Uitwas ; welks voorfte deel voor- 

waards verlangd is in de gedaante van een 

Hoorn, en opwaards omgekromd : hebbende 

deeze Hoorn agt Duimen langte en vier Duimen 

breedte aan zyn wortel-end. Zyn kleur is uit 

rood en geel gemengeld , en hy wordt als in 

tweeën gefcheiden door een zwarte (trecep, die 

zig, aan beide zyden, overlangs uitftrekt. De 

Neusgaten zyn by den wortel van den Bek „ on. 

der het Hoornig Uitwas; geplaatít. | 

Weinig is 'er bekerid , aangaande de eigent- 

Iyke grootte en geflalte van deezen zonderlingen 

gehoornden Vogel. Indien het waar is, zegt 

Rajus, dat de Bek naar reden van ’t Lighaam 

‘klein zy, zo moet het zekerlyk een der allers 
grootfte Vogelen weezen. Anderen willen , dat 

hy veel grooter dan de Europifche Raaf zy. De 

Ouden plagten hem in grootte te vergelyken by 

den Arend. Zo hy op Krengen aaft, is ’t moog- 

lyk niet fabelagtig, dat 'er wel eens Menfchen 

van hem worden aangetaft en deerlyk gekwetft, 

ne 
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na dat zy door zyn vermaakelyk Geluid zyn 

in Slaap geraakt: weshalve men hem by de Sy- 

reenen vergeleek. 
Ondertuffchen zien wy hier de drie Ver{íchei- 

_denheden van Bekken of Koppen van den, vlie- 

genden Rhinoceros , welke Ragus hadt gezien 
en aan ’t licht gegeven, verklaard; naamelyk 

met een dubbelen „ regten en krommen Hoorn. 

BrissoN befchryft nog twee Soorten van CÂ- 

lao’s, die volgens zyne Kenmerken tot dit Ge. 

flagt, volgens die van LiNNaus veeleer, zo ’t 

fchynt , tot dat van de Loukans behooren zou- 

den. 

de Rivier van Senegal, van waar zy, door den 
Heer ApANsoN; aan den Heer REAUMUR toe: 
gezonden zyn. Zy hebben omtrent de grootte 

van een Aaktter. De kleur van ’t Lyf is boven 

vuil-grys „onder vuil-wit, De Wieken en Staart 

zyn ten deele wit, ten deele zwart. In de eene 

is de Bek zwart, in de andere rood. Hy is by 

den Kop een Duim dik, ongevaar drie en een 
half Duim lang; naar de punt toe ktom loos 

pende; in die met den zwarten Bek zyn de tand- 

jes zeer kennelyk, in die met den rooden Bek 

naauwlyks zigtbaar. In geen van beider fchynt 

eenig blyk te zyn van een Hoorn op de Neus! 

zo dat men deeze dan den naam zou mogeú 

geeven van ongeboornde Rhinoceros. Vogelens 

LAND 

1, Dazt, IV, Srum, KE X. HOOFD: 

Deeze twee vindt men in de Landftreek aan Calao's v: 
Ben 

Ik 
ÄFDEELS 

IX. 
Hoorp: 

STUK; 

eet 3 
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LTD PE GORT RDR DG IE GER 

HOOF TN 

Befchryving van ’t Geflagt der Trrr-EETEREN; 
zekere Vogels, naar den Pappegaay of Aak- 

fter gelykende , die van de Brafiliaanen Ani 

genoemd worden. 

Y Brissonen LiNNzus , beiden , wordt een 

byzonder Geflagt gemaakt van deezen Vos 

gel, die van Krein onder de Kraaijen of Aak. 

fters is geplaatft geweeft en van CATESBY ge: 
heel zwarte Kaauw genoemd wordt. SLOANE 
voegt 'er den naam by van Klapper, met de Bo= 

wenkaak boogswyze gekromd. De Brafiliaanen 

noemen hem Ani, de Mexikaanen Cacalototot) „ 

miffchien wegens zyn Geklap; de Inwooners 

van Cayenne Boui-de-Petun 3 de Engelfchen, op 

Jamaika, Savanna Black-Bird. BrissoN geeft 

er, in ’t Latyn, den naam van Crotopbaga aan, 

dien men TEEK-KETER vertaalt; doch , indien ’% 

waar is, dat hy van Torren, Rupfen , Vliegen 
en dergelyke Infekten leeft , fchynt die naam, 

in ’t ‚Nederduitfch , weinig eigenfchap te heb. 

ben. : 

De Kenmerken, volgens LINNAUS , zyn; een 

famengedrukte of aan de zyden platte Bek , 

half Eyrond , boogswyze, wederzyds uitgee 

groefd: het bovenfte Kaakebeen , aan beidezy- 

den, hoekig op den rand; de Neusygaten door- 

loopende, BrIssoN merkt aan „ dat de Bek kort 
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en haakig is, dikker dan breed, vanboven met II, 

een Meswyze fcherpte: dat ’er aan de Pooren AFDEEL 
et _… tv gter- Vingeren zyn alle tot X. twee voor-, twee agter-Vingeren Zyn, Eind 
aan den wortel toe van elkander gefcheiden 8 STUK: 

en dat er maar tien Beftuurpennen zyn in de 

Brisson heeft twee, LINN&us maar ééne Aai 

Soort (1); naamelyk, den genen, die de eerfte Pl. XXx1LL: 

is van BRissoN , genaamd Je Bout-de-Petun;, Kn 

hier nevens afgebeeld. Deeze heeft ongevaar 

de grootte van een Merel: de langte is dertien 
en een half Duim, met den Bek en Staart; de 

hoogte negen Duim en negen Liniën: zyndede 

Bek ongevaar drie vierde Duims dik , één 

Duim lang en de Staart zeven Duimen. De 

kleur ís Violetkleurig zwart, doch de randen 

der Vederen zyn donkergroen , gemengeld met 

een zuivere Koperkleur. De Bek, die zwart 

is, zo wel als de Klaauwen, heeft, om den wore 

tel van de Bovenkaak , een kring, van fty ve Bor- 
ftelhairtjes , voorwaards gekeerd; zó wel alg 

aan de Oogen, welker Hairtjes ook ftyf en zeer 

lang zyn. 

Hec is de eigenfchap van deeze stoelen: BTOO» 

te Neften te maaken in de Haagen of ’t klein 

| Ge. 
(r) Crotophaga. Syft, Nat X. Gen. 47. Crotophagus 

ater; Roftro breviore , compreflo arcuaro - cultrato, 

Brown. Fam. 474: Monedula tora nigra, major, garru. 

la; Mandibulâ (uperiore arcuatâ. Sroan. Jam. IL p, 
208. T. 256. f. zr. CarzssB. Carol. 3. p. T. 3. Ani. 
Marcom Bras. 193. Wirt. Ornith, 129. Raf. Ave 
35. N. zo. & rös. N. 29, 

Ee Ork. IVe STUKe Ta 
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U. Geboomte, alwaar zy, wel met haar vyftigefis 

AFDEEL. Eijeren leggen en die uitbroeden , in één enkel 

Hoorp. Aeft. Men heeft zulks te Cayenne ‚ van waar 

STUK. zy aan REAUMUR gezonden werden, zekerlyk 

waargenomen. ’t Sehynt dat men deeze Voge- 

len ook vinde in de Boffchen van Brafil, alwaat 

toon, kenbaar zyn en daar van komt mifchien 

de naam van Ant. Hun Vleefch wordt niet tot 

Spyze gebruikt. MARCGRAAF plaatftze , we- 

gens de fchoonheid van hunne kleur, onder de 

Parkietjes. 

Groote De andere Soort, dien Brrsson le grand Bout- 

geekverter. ge. Peru noemt, is ook van Cayenne gebragt. 

Deeze heeft omtrent de grootte van een Gaay, 
zynde , met den Kop en Staart , anderhalf Voet 
lang , en ongevaar een Voet hoog. De kleur 

ies over. ‘t. geheele Lyf; Violetkleurig zwart, 

met de randen der Vederen groen, even als in 

de kleine Ani; doch deeze groote heeft de Slag- 

pennen donker-groen. Hy wordt , opgezet zyn= 

de, in ’t Kabinet van den Heer AuBry, te Pae 

rys bewaard, 

OSL à 
ved 

| d de ves ik: Xe 
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LORE ET Ok PRE HDK 

Kl 4L/O:O.F:DS T-U.K, 

Befchryving van’t Geflagt der RAAvEN,waar in, 
bebalve de zwarte , ook de witte en bonte, bene. 

vens de Kraaijen , Kaauwen , Roeken en Bon- 

tekraaijen , als ook de Vlaamfche Gaaijen , 

Nootekraakers , Aakfters en andere Vogelen, 

begreepen zyn. WVoorrest der Raaven en Kraai- 

jen , in fommige Landen. Uitroeijing der 

Aakfíteren geordonneerd. Hun Klappen, Dief 

agtigbeid en andere Eigenfchappen. 

is ee opzigt van de fchikking der Raaven , 
_ Kraaijen, Kaauwen, Gaaijen, Aakfters , 

en dergelyke Vogelen meer, is by den Heer 

IL | 
AFDEEÙ, 

XL 4 
HoorD-= 

STUK. 

BrissoN een merkelyk verichil met den Heer 

LinNaus. De eerftgemelde, naamelyk, heeft 

dezelven in byzondere Geflagten onderfcheiden, 

behalve de drie eerfte Vogelen, dewelken van 

hem; even gelyk van den laatften met alle die 

vyfderley Vogelen gedaan wordt, tot het RaA- 
VvEN-Geflagt vereenigd zyn. 

Een voornaam Kenmerk, aan deeze Vogelen 

gemeen, is dat de Borftel-Hairtjes, aan het 

grondítuk van den Bek, voorwaards gekeerd zyn 

en de Neusgaten bedekken. LiNNmius zegt, 

dat het Grordftuk bedekt is met Borftelige Ve- 

deren; de Tong Kraakbeenig, in tweeën ge- 
fpleeten. Hy zegt dat de Bek verhevenrond 

Kenmere 
ken. 

is en Meswyze, BRissoN vergelykt denzelven — 

IS DEEL, IV, STUK, T 3 by 
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by een uitgerekten Kegel; zynde regt, doch 

aan de punt neerwaards een weinig omgekromd. 

De Pooten hebben zy ongevliesd , met drie voor- 

en één agter-Vinger, allen, byna toc hunnen 

oorfprong toe, van één gefcheiden. 
Linnaus heeft, in zyn Raaven-Geflagt , twaalf 

Soorten , tot welken, behalve de Aakfter en 

Kraay , ook de Nootekraaker en Vlaamíche Gaay, 

als ook een Lyfter en een,Vliegenvangertje van 

BrissoN behooren, gelyk wy zien zullen. 

(1) Raaf, die zwart is, met een blaauwagtige 
Rug, de Staart eenigermaate rond aan ’tend, 

Deeze Vogel wordt by de oude Grieken Ko- 
rax geheten, waar van de Heer LiNN&us zynen 

Soortnaam heeft, doch de hedendaagfche Gries 

ken noemen hem Korakas. Het Latynfche Woord 
Corvus zal daar van afkomftig zyn, en mis- 
fchien het Griekfche van koros, dat zwart bes 

tekent: want dit ís de algemeene kleur der Raa- 

ven. ’t Latynfche geeft het Franfch Corbeau, 

het Spaanfch Cuervo en ’t Italiaanfche Corvo 

of Corbo, dat in Klank veel overeenkomt heeft 

met den Hebreeufchen naam Oreb , en den Ara= 

bifchen Gerabib. In Poolen noemt men hem 

Kruk, in Sweeden Korp, in Schotland Corbeis 

doch de Engelfchen en Nederlanders volgen 

| den 

(5) Corvus ater, Dorfo coerulefcente, Caudâ fubroruns 

dat. Faun. Suec. Corvus. Gesn. Av. 334. Anr. Orn, 

l. t2. c. Jonsr. „Av. 38. T. 16. Wirw. Ornsth 82. Te 
z8. Raj. „Av, 39. Ars. „Ay, 2. p. 19. T. 20. FRISER 
viv. 1. 63. | 
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dee Hoogduitfchen naam Raff, Rabe of Rap- yr 
pen ‚ met hun Raven, Rave of Raaf. AFDEEL. 

Het is een fchadelyke Roofvogel, die zig, _ XL 

door geheel Europa, in de digte Boffchagiën Massen 

onthoudt, en aldaar niet alleen van andere Vo- Eioene - 

gelen en derzelver Eijeren leeft, maar dikwils fchappen. 

ook jonge Lammeren of Bokjes uit de nabuuri- 

ge Velden weghaalt. Krengen, egter, die hy 

van zeer verre ruiken kan, is zyn gewoonfte 

Voedzel , en het vernielen van ’t Ongediert, 

door deezen Vogel, zal miffchien de reden zyn, 

dat men hem in Sweeden voor immer zo Hei. 

lig houdt, als by ons de Ooijevaaren , agtende 

het kwaad ’er één te dooden. Dit is, in Enge- 

land zelfs, om dat zy het Land van Krengen 

en de Oevers van ftinkende Vifch zuiveren, 

op zwaare ftraf verbooden. Op ’t Eiland faro 

of Fero in tegendeel, ’t welk tot Noorwegen 

behoort, leggende tuffchen Ysland en Hitland 

in de Oceaan; dat ryk is inzonderheid in Wol- 

vee: plagt oudtyds in gebruik te zyn, dat ie- 

der Boer, op St. Olaus-Dag , een Raaven-Kop 

met zig voor den Regter moeft brengen , of 

anders in eene Boete van vier Schellingen ver- 

viel, In de Zuidelyke Provinciën van Sweeden 

vliegen zy, met een heldere Lugt, zeer hoog 

en maaken een zonderlingen Klank of Toon ; 

die zeer verre klinkt, zegt Linneus: daar mer 

de, buiten twyfel, dat yzelyk fchor Geluid be- 

doelende, ’t welk men noemt het Gekras der 

_ Raaven; waar van, zo fommigen willen , de 
5, Dier. IV. Stuk, dd ‚Griek. 
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Griekfche Naam afkomftig zou kunnen zyn: 

want hun geluid drukt hee woord Kolas of Kos 
ras uit. | 
De Raaven zyn diefagtig van aart, fteelende 

ook dingen, die hun van geen dienft kunnen 

zyn, gelyk Zilveren Lepels en Geld, ’t welk 

zy verbergen, gelyk de Aakfters. In een an- 

der opzigt hebben zy den aart der Valken, 

kunnende tam gemaakt en afgerigt worden op 

den Vogelvangtt. Prerorrus verhaalt, dat hy 

te Napels een fpierwitte Raaf gezien hadt, die 

aan Kaning Alphonfus gezonden was door den 
Koning van Brittannie, zynde op de Vogeljagt 

zodanig afgerigt, dat men ’er andere Raaven en 

Faifanten mee kon vangen. Zy zyn zeer ftout 
en vegten dikwils met den Kuikendief of ande. 

re Roofvogelen , wegens hunne Prooy. Volgens 

de Ouden zouden zy den Vos te hulpe komen, 

wanneer de Klaauwieren deszelfs Jongen trag- 

ten te rooven. PrLiNtus verhaalt, dat een Raaf 

van den Temps! van Caftor kwam vliegen in 
den Winkel van een Kleermaaker , die hem op- 

voedde en de Naamen van Keizer Tiberius , 

van Drufus en Germanicus, leerde fpreeken. 

Dit maakte zo veel Gerugts te Rome, dat, 

wanneer een nydig Buurman van den Kleermaa- 

ker den Vogel om ’t leven gebragt hadt, de- 

zelve daar over geftraft , en den Raaf een pleg- 
tige Begraafnis aangedaan werdt. 

Dat de Raaven praaten kunnen leeren is geen 

fabel; men maakt ’er in Indie, zelfs, meer werk 

| van 
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van dan van de Pappegaaijen. Jong zynde moe- 

ten zy van de Tongriem gefneeden worden en 

dan zyn zy gemakkelyk daar toe op te bren- 

gen. OLaUus Borricaius verhaalt , in zyne 

Waarneemingen , die in de Verhandelingen van 

Koppenhagen zyn ingevoegd ; hoe hy een jon- 

gen witten Raaf had, dien hy enkel van de Tong» 

riem hadt laaten Ínyden , zonder hem te leeren. 

Deeze Vogel, ondertuffchen , haorende dat hy 

alle morgens zyn Knegt riep, bootfte dit naa, 

en leerde het zo natuurlyk doen, dat de Knegt 

‘er dikwils door werdt bedroogen , ftaande vrae- 

ger op, dan noodig was, om dat hy zig ver- 

beeldde, dat hy van zyn Meefter gepord wers 

Peen 

de. De Schryver, deeze bekwaamheid van den 

Raaf befpeurende, leid zig toe, om hem ver- 

der praaten te leeren, en hielde hem dikwils 

twee Uuren op zyne Kniejen, zonder dat het 

Beelt vermoeid werdt van hooren en klappen. 

Zelfs kon de Vogel ’s morgens opzeggen, 

gene hem ’s avonds was geleerd, fpreekende by 
Syllaben, gelyk men de Kinderen leezen Icerr, 

tot dat hy in flaat was, om geheele Woorden 

uit te brengen. 

Sommigen hebben uit het zeggen van Hesio- _Langlee. 
DUs willen opmaaken, dat deeze Vogel negen. 

maal zo lang zou-leeven als de Menfch 5; doch 

anderen meenen , dat het Woord genea , ’t welk 

die Schryver ten opzigt van den Menfch ge- 

bruikt, een Jaar zou kunnen betekenen, alseen 

Jydperk, waarin hy ter Wereld komt; en dan 

5 Deer, IV, Srux, eN S ZOU 

vendheid, 
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zou de Leeftyd van een Kraay, volgens dien 
Pöect , negen, en die van een Raaf honderd. 

agt Jaarenzyn. Men kan, inderdaad , aan hun- 
ne Langleevendheid geenzins twyfelen ; te min- 

der, daar het zeker is, dat de Vogelen, in ’ 

algemeen, vry oud worden; doch klaare bewy- 

zen, daar omtrent , ontbreeken ons. 

Een oud Schryver verhaalt, dat onder de 

Raaven het Wyfje alleen broedt, en dat het 
Mannetje haar middelerwyl Eeten brengt: waar 

door zy, geduurende dien tyd, veel vetter is 

dan het Mannetje. Ongelooflyker is ‘t, dat zy 

met de Bekken zouden paaren ; ’t welk ook van 

de Patryzen en Veldhoenderen gezegd wordt: 

om dat zy de gewoonte hebben van te bekken , 

gelyk de Duiven. Zy maaken, vroeg in’ 

Voorjaar, hun Neft in hooge Boomen of oude 

Toorens, en leggen, ’t elken reize, vier, vyf 

of fomtyds zes Kijeren, die bleekgroen zyn; 

naar ° blaauwe trekkende , doorzaaid met zwarte 

agtige vlakken en ftreepen. De Jongen wor- 

den, zo dra zy vliegen kunnen, door de Ou- 

den weggejaagd. Ook hebben de Raaven zeke. 

re Landftreek ‚daar zy geen andere Vogelen;, 

van hunne foort, toelaaten. Dus houdt een 

paar Raaven op fommige kleine Eilandjes van 

Schotland huis: waar op mooglyk zal toe te pas« 

fen zyn, ’t gene ons van de getrouwheid in de 

Egtenftaat, aangaande deeze Vogelen, verzes 

kerd wordt : inzonderheid , ’t gene men ’er by- 

voegt, dat, als een van beiden geftorven is, de an- 

der 
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der voorts zyne Dagen in eenzaamheld verflyt. IL 
Volgens den Heer ASperson zyn ’er groote AFDErbe 

zwarte Raaven , die zig aanmerkelyk vermenig- … XL 
vuldigen in de Boffchen en op de Rotfen of eh 

Klippige Eilandjes van Ysland. Deeze fchroo- 

melyke Vogelen vallen dikwils ‚ onbarmhartig , 
aan op de jonge Lammeren, en ‚ na het uitpike 

ken van derzelver Oogen , eeten zy zeop, eer 

men ’er hulpe aan toebrengen kan. De Boeren 

verzuimen niet, zo dra zy het gewaar worden, 

toe te fchieten; maar doorgaans is, als zy den 

Raaf wegjaagen, het Lammetje reeds blind, 

en dewyl het, in dien ftaat, geen Voedzel zou 

kunnen vinden, dooden zy het en villen ’t op 
ftaande voet. Daar van komen die kleine zag. 

te Velletjes, welken in Deenemarken en in ’% 

Land van Holftein bereid. worden, onder den 

naam van Schmaaskin of Smaasken, en die veel 

in gebruik zyn by Luiden van middelbaar Vene 
mogen. | 

Volgens den Heer Brisson heeft de Raaf om. rien. 

trent de grootte van een Kapoen. De langte 8eitakte- 

van den genen, dien hy opgezet in ’t Kabinet 

van REAUMUR afmat , was, van ’tend des Beks 

tot aan ’t uiterfte van de Staart, een Voet tien 

en een half Duims de hoogte een Voet en ze- 

ven Duimer. De Bek is twee Duimen en agt, 

de Staart agt Duimen en zes Liniën lang. De 

Kleur is glimmend zwart over ’t geheele Lyf, 

van boven trekkende naar het Violet , van on- 

deren naar het groen. De Slagpennen zyn zwart; 

1. Daer, IV. Stux, de 
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Ir. de grootften uitwendig naar het groene, de ä 

AFDEEL. kleinften naar Violet-kleur hellende. DeKeel 
H her is eenigermaate Afchgraauw. De twee middel. ‚ 

stuk. fte Staartpennen zyn een weinig langer dan de 7 

overigen, die allengs verkorten tot aan de bui- | 

teníten toe. Haar getal is twaalf , de kleur zwart- 

agtig. De Bek en Klaauwen zyn git-zwart;de 

agterften , inzonderheid , zeer groot en fterk. 

Deeze Vogel is aanmerkelyk wegens een Zak 

of Krop, die hy aan den Hals heeft, gelyk de 

Duiven, om het Voedzel voor zyne Jongen in 
te bewaaren , dat hy aan dezelven , waarfchyn. 

lyk, ook al bekkende overgeeft. Zyn Maag 

is, voor ’t overige, van binnen zeer gerimpeld: 

de Lever is in twee Lobben verdeeld: de Gal- 

blaas wyd. ’t Gedarmte heeft eene langte van 

drie-en-veertig Duimen. 

WitteRaaf. Behalve de zwarte Raaven vindt men ’er fom- 

tyds die wit zyn, doch zo zeldzaam, datiets, 

’t welk zeer ongemeen is, al boertende by een 

witte Raaf vergeleeken wordt , volgens de Spreuk 

van JUvENALIs (*). De: Ouden wiften van de 
fraaiheid deezer. Vogelen reeds te fpreeken, en 

ArLDROVANDUs tekent aan, dat ‘er een door de 

Koningin van Engeland aan HENRIK den IIL, 
Koning van Vrankryk, was prefent gezonden ; 

die op de Vogeljagt was afgerigt en praaten 

kon : zo hem de Gezant van dien Vorft, aan’t 

Paufelyke Hof , mondeling verhaald hadt. Ver- 
fcheide 

(*) Corvo quogue varior albe. 
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fcheide anderen zyn er, nu en dan, geweeft 

aan de Vorftelyke Hoven, en Jor. Cajus melde, 

in ’t Hertogdom Cumberland , in ’t jaar 1548 , 
gezien te hebben twee jonge witte Raaven, die 

in een zelfde Neft gevangen en de Vogeljagt 

geleerd waren. ’t Schynt egter, dat de witte 

kleur , onder deeze Voeelen , veel zeldzaamer 

is, dan onder de Valken, en men vangt thans 

byna nooit witte Raaven, dan in de Landen; 

digt naar den Noordpool gelegen; zodanig dat 

LinNaus ‘er geen onder de Sweedíche Voge- 

len optekent. Brisson befchryft 'er een, dic 
van ’t Eiland Faro aan den Marquis van Ma- 

RIGNY gezonden was, door den Heer Tauror 

(9), en thans opgezet in ’t Kabinet van den 
Abt Ausry bewaard wordt; als volgt. 

Hy noemt denzelven de witte Noordfche Raa» 

ve. De grootte komt nagenoeg met die van den 

gewoonen zwarten overeen, of overtreft dezel- 

ve: want de langte is volle twee Voeten. Van 

| bo. 

(*) Dit is waarfchynlyk gefchied, by gelegenheid van 'e 

Jangduurige Verblyf van dien Zee- Kapitein met zyne 

Vloot, gefchikt tot eene Onderneeming tegen Groot Brite 

tannie, in de Winter tuflchen 1759 en r7óo, aan de Fu- 

„oe - Eilanden, alwaar die Vlaot van den 27 December tor 

den 26 February gelegen heeft. Men weet, hoe dit Es- 

quader , vervolgens, op de Kut van Ierland vernield 

werdt door de Engelfchen , zynde hy zelf in 't Gevege 

gefneuveld, en maar één Schip van zelve, dat 'er af 

behouden te St. Malo aangekomen; 't welk. 

Raave „ als een Gedenkteken 

in Vrankryk heeft overe 

geraakt was, 

waarfchynlyk dezen witten 

van dien zeldzaamen Kruistogt, 

gebragt. 

1, Dezr, IV, Stu 
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boven is de kleur glimmend zwart, van onde. 
ren wit; de- Kop is wit, met zwarte flippen ge- 

fprenkeld: de Borft glimmerd zwart „ zo wel 
als de dekvederen der Wieken , doeh de Slag. 

pennen zyn wit, de Staartpennen uit wit en 

zwart gemengeld. De Bek is zwart, maar aan 
“xt end wit: de Pooten zwart, doch derzelver 

Vingeren van onderen witagtig, zo wel als de 
Nagelen. Hy maakt: zyn Neft, in ’% Geberg: 

te, op het Beede Eiland (5). 

Bonte Raaf, Menzoudeegter, volgens den gemeenen trant 

Gebruik 
der Raa- 
ven. 

van fpreeken, Zulk cenen veeleer een bonte 
Raaf noemen; hoedanigen ‘er in Amerika zyn; 

die Cacalotl geheten worden van de Mexikaas 

nen, verfchillende van onze zwarte Raaven al. 

leenlyk door eenige witte Vederen, onder de 

zwarte gemengd. ’tSchynt ook , dat men te voos 

ren een denkbeeld heeft gehad van geheel wits 

te Raaven, die ’er in Noorwegen en Ysland zou- 

den zyn. DeBes maakt zelfs onderfcheid tus- 

fchen de half witte en witte van de Faro-Ei- 

landen, en de Konft, om witte Raaven te tee- 

len, hoe belachlykook, fchynt geen ander doel. 

wit te hebben. Á 

De Raaven, wordt ‘er gezegd , zyn de eenig: 

fte Vogelen, daar men de gewoonte niet van 

heeft het Vleefch te eeten, en welker Jongen 

niettemin gegeten worden. In Noord-Amerika, _ 

egter, zyn zo wel Raaven als Kraaijen , die geen 

Kren- 
(*) Mr. Bersson. Supplement d'Ornithologie ; a la fin 

du Tom. VL p. 33e 

Pi \ 

An 
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Krengen eeten, en den MenfchtotSpyzeftrek- mr 
ken. De Pennen dienen tot Klaauwierenomop AFDeEl, 

de Koperen Snaaren der Spinetten te fpeelen, cor i 
“ en aan de Boogfchutters tot het Vederen van sx 

hunne Pylen. Men vindt de Afch der Jongen, 

of het Poeijer van een gedroogden Ouden Raaf, 
als een byzonder Middel tegen de Vallende 

Ziekte aangepreezen , wanneer ’er dagelyks twee= 

maal een Drachme , in ’t gedeftilleerde Water 

van Bevergeil , van ingegeven wordt. Het Vet, 

Bloed, en de Eijeren van deezen Vogel, maa- 

ken het Hoofdhair zwart, zo SCRODERUS en 

LereMmery getuigen. Een ander wil, dat de Ei- 

jeren , ten getale van één of twee, dienftig zou- 

den zyn in de Roode Loop, en de Drek, in 

een klein Zakje aan den Hals gehangen, zou de 

Hoeft en Tandpyn doen bedaaren. 

(2) Raaf, die blaauwagtis zwart is, met de IL 

Staart aan ’t end rond en de Staartpennen Corone, 
Scherp. | Kraay. 

De Griekfche Naam van deezen Vogel, Ko- 
ronee , wordt van de Latynen met hun Cornie 

nagebootft, waar van de Italiaanen Cornice of 

Cornacchio, en de Franfchen Corneille gemaakt 

hebben. De Engelfchen noemen hem Crow of 
Carrion-Crow, de Duitfchers Kraee of Schwartz 

Kraee , de Hollanders Kraay. 

De 
(2) Corvus atro-ccerulescens, Caudâ rotundat, Ret- 

ricibus acutis. Syff. Nat. X. Cornix, Raj. „Av. 39.N. 2, 
Lp, „Av. 2, p. 20. T. 21 

1, Der. IV,Srux,. 
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IL De Kraaijen komen in veele Eigenfchappef 
AFDEEL. met de Raaven overeen. Men vindtze in de 

XL __Boffchen van Europa, alwaar zy hun Neft maa: 
enke ken in de toppen der hooge Boomen, leggen: UK, 9 

Kraay. de vier of vyf Bijeren, en de Jongen zyngoed 
om te eeten. Zy vliegen met hun vyf of zes. 

fen te gelyk, en op ’t minft met hun tweeën. 

Ook eeten Zy, gelyk de Raaven , Vrugten; 

Koorn, Wormen, Infekten en Krengen; ja al- 

les byna, wat hun voorkomt ; en deswegens 

plaatfte ArisToreLes hun onder de Vogelen ; 

„welken hy pampbaga, dat is, in ’t Latyn, om: 

nivore noemt. Men wil, dat zy de Eijeren 

van den Kat-Uil over dag op-eeten , wanneer zy 

die vinden, gelyk hy de hunnen by nagt. 

Ten opzigt van de Lighaamsgeftalte verfchile 

de Kraay meeft van den Raaf in grootte, zyns 
de omtrent de helft kleinder, Men vindt veee 

len in Engeland, van de regte Zwárte Kraaijên;s 
doch weinig in Pruiffen, zo KLEIN getuigt, en 

„onder de Vogelen van Sweeden zyn zy, door 

LiNNauss niet opgetekend, Brisson geeft ee- 

ne Verfcheidenheid op van bonte Kraaijen , dat 

is die zwart en witte Vederen hebben , doch an-= 

ders niet verfchillen van de zwarte Kraaijen: 

Deeze worden op de Faro-Eilanden gevonden ; 

en het zyn onze zogenaamde Bonte-Kraaijen 
niet, gelyk wy ftraks zien zullen. Ook heeft 
hy, uit ScuwenckreLD , een geheel witten Kraay, 
die in Silezie zoude zyn, hebbende zelfs den 

Bek en Klaauwen wit, 

| Pre 
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‚_Pranivs zegt, datde Herfenen vaneen Kraay, Tr. 

gekookt en gegeten, goed zyn tegen de Hoofd- AFDEEle 

pyn. Volgens ’c verhaal van AreiN zou de an 

kragt van de Lever en 't Hárt deezer Vogelen, srux. 

tegen de Vallende Ziekte, door een Dame, Kraay, 

ait het Gevolg van Mylady Trevor, met een 

goeden lbinag- onderzog ii OM 

(3) Raaf , die zwart ds, aan ’t Voorboofd UL 
_ Fragilegut Afchgraauw-agtig. dee 

Deeze Vogel voert; by de Autheuren , den 

naam van Graan- of Vrugten-vreetende Kraay 3 

(Cornix fbermologus, frugivorus) ; weshalve ’er 

Brisson ook den naam aan geeft van Corneil. 

le moiffonneufe: doch hy wordt, in ’ Franích 3 

gemeenlyk, Graije , Grolle of Freux, geheten. 

De Duitfchers noemen hem Aoech of Rouch , 

waar van het Sweedfch Roka, het Engelích Rook 

en ’t Hollandfch Roek, afkomftig is. 

De Roeken zyn grooter dan de Kraaijen , doch 

kleiner dan de Raaven. Zy verfchillen van bei 

den weinig in kleur of geftalkte. Met het ee- 

ten van Koorn en van Boomvrugten houden zy 

zig meer op, dan de Kraaijen, en zyn zo zeer 

niet op Krengen verflingerd , doch Aardwormen 

en Ínfekten zyn hunne lekkerny. Wegens de 

fterke wryvingen, welken hun het wroetenin 

den 

(3) Corvus ater, fronte cineraftente. Faun. Suec. jo. 
Cornix frugilega Arprov. Ornith. Libr. 12. Cap. 3. 
Wit … Ora. 84. T, 18. Ray Av. 39. ALB: „Ay, IL. 
p. 2. 1. 22. Friscu, „Ay. Tab. 64. 

Ll, Deer, IV Stux, V 
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den Grond veroorzaakt, ziet men het Grond- 

ftuk van den Bek en de Neusgaten , in de oude 

Roeken , geheel van Pluimen ontbloot , en, in 

plaats van dien, begroeid met eene witte Meel- 

agtige Stoffe. Hierom meent men, dat zy 

meer goed. dan kwaad doen, en dit is de re- 

den, dat men in Engeland zo min de Roeken 

als de Raaven plegt te dooden; hoe veel fcha- 

de ’er ook door toegebragt worde aan den Oogft; 

doch inzonderheid aan het gezaaide Koorn. Het 

Landvolk heeft , zo'in de Nederlanden, als 

elders, veel moeite, om de Erwten , die in de 

Akkers gelegd zyn, voor dit Gevogelte te be. 

waaren; want zy vreetenze dikwils op , en haa. 

lenze uit den Grond. De Roeken vliegen, boe 

vendien, niet alleen troepswyze, maar maaken 

hunne Neften zelfs in menigte by elkander; 
verfchillende daar in ook van de Kraaijen, zo 

Rajus meldt: hoewel het Landvolk de Roeken 

veelal met de Kraaijen verwart. 

(4) Raaf , die Afchgraauwagtig is van kleur, 

met de Kop, Keel, Wieken en Staart, zwart. 

In ’t algemeen voert deeze, by de Ouden, 

den naam van Afchgraauwe Kraay , die op Vrug- 

tenaaft , en in't Franfch wordtzy genoemd em. 

mantelée of gemantelde, om dat zy, wegens de 

| kleur 

{4) Corvus cinerafcens, Capite, Gulâ, Alis Candâque 
nigris, Faun. Suec. 7E. Cornix cinerea, frugilega. ALpre 
Craith. L. 12. c. 4e Wirw. Ornith.84; T.77. Rap. Av, 
39. ALB Ay, 2e Pp. 22 T. 23e FRISCH, Av Te Óf, 

Md 
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ik, 
Mantel zonder Mouwen, fchynt ombangen te AFperts 
zyn. Om die reden heet zy, in Italie, Monac- 
chbia. De Engelfchen noemen haar Royflon-Crow, 

__ om dat zy veel voorkomt by Royfton, New- 

market, en elders in ’t Land van Kambridge, Áraa}. 

”, ú 
A 

RAN 

inzonderheid in de Winter. Dan openbaart zy 

zig ook by ons het meefle, en wordt daarom 

Winter- Kraay genoemd: want by Zomer ont. 

houdt zy zig inde Boflchen. De gewoone naam, 

egter, in ’t Nederduitfch is Bonte-Kraay; hoe- 
wel de Duitfchers haar ook Nabel-Kraee, dat is 

Navel-Kraay , en Schild- Kraay heeten; de 
‘Schotten hooded of gekapte Kraay, wegens de 

zwarte kleur van den Kop. Van fommigen wordt 

zy ook Zee-Kraay genoemd, omdatzy, zo wel 

als de Raaven, fomtyds aan den Oeverop Wor- 

men en Schulpvisjes komt aazen. 

Niet minder gemeen fchynt deeze Kraay te 

zyn in Sweeden, alwaar men ze Kräka noemt ; 

volgens LinNaus, die ’t volgende van haare 

Eigenfchappen aantekent (*). … Zy onthoude 

» zig in de Boffchen , gemeenlyk in de Elze 

9, boomen; vliegende troepswyze, een Voors 

‚> teken geevende van Onweer en Wind; in de 

s, Landen die aan Zee leggen, ’t Getal haarer 

» Eijeren is vier. Zy eet de Krengen van vee« 

ss lerley Dieren, doch ook Infekten en Rup:- 
s fen, zuiverende de Weiden en Velden van 

> de 

(*) Famne Suecica, loc. cit. 
Ì. DEEL, iV. STWKe Vv 2 
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de Wormen, die het Hooy-Gewas vernielen; 
AFDEEL. „ Zy eet ook de Koppen van Kikvorfchen en 

riinn > Moffelen”. Om deeze laatften , die de Kraai- 

stuk. jen met den Bek niet openen kunnen; open 

Bonte. te krygen, wil men, dat zy ’er mede om hoog 

Äraag. vliegen, en de Moffelen op de Klippen te bar- | 
ften laaten vallen, Ook wordt gezegd, dat zys | 
wanneer iemand uit Schieten gaat, de andere 

Vogelen waarfchouwen door hun Gefchreeuw. 

Deeze beide zaaken kunnen waarzyn, en niet- 

temin gefchieden zonder eenig overleg of oog 

o merk van den Vogel. 

di Kraayvan _ De grootte is omtrent als die van den gewoo- 

GANÀ gen zwarten Kraay, en van ‘gelyke grootte is 

ook de Krday'van PFamaika, welken de Heer 

BrissoN, als zyne vyfde Soort van Raaven, 

op.deezen volgen laat, by Rajus genaamd Cornix 

nigra garrula, Een by Krein, de zwarte klap- 

pende Kraay van Rafus, met wyde Neusgaten. 

Deeze is geheel zwart en verfchilt van de Ku- 

ropifche Kraaijen naauwlyks dan door zyn Ge- 
luid, ’t welk geheel anders is. Hy onthoudt 

zig meeft in de Bergagtige deelen van 't Noor- 

del velt, des Kilands , leevende van Befiën en | 

Torren. Hy fnatert geduurig, als de Aakfters, 

weshalve de Engelfchen op Jamaika hem den 

naam geeven van gabbeling of chattering Crow , 

en, wegens zyn loopen in de Kakau- ne. 

miffchien , dien van Cacao. Walk. 

. Men kan de Bonte-Kraaijen, en de zwarten 

zelfs, jong gevangen zynde; in Huis opbren- 

| gen 
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indien hun maar geen Spyze ontbreekt. De ArprnL. 

Ouden zyn zeer flim, en naauwlyks levendig te H Ha | 
f í OFDe 

e bekomen. STUK, 

(5) Raaf die bruin is, met bet Agterboofd _ v. 
| ev IED Mone ais grys» bet Voorboofd, de Wieken en Staart, ° nw. 

Zwart. | 

In ’t Franfch wordt de naam van Choucas in 

‘t Engelfch die van Daw of Jack-Daw gege 

ven aan een Vogel, die van ons Kaauw ges 8 

noemd wordt, in Duitfchland Tul of Thule, 

__ Dole en Doel. De Hebreen noemden hem 4 

…__napba, de Grieken Lukos of Wolf, wegens zyn 

verflindende of liever Diefagtigen aart ; weslial- 

ve hy ook, in ’t Latyn, Lupus genoemd wordt, 
en Monedula, zo fommigen willen , om dat hy, 

Geld kunnende vinden, hetzelve wegneemt en 

fchuil fteekt. De Turken noemen hem ffchau- 

ka, de Spaanfchen Graja ; de Switzers Graac- 

ke (miffchien van Gracculus) en de Jraliaanen 

Ciasula, Tatula, enz. 

Qm kort te gaan, deeze Vogel heeft een 

groote verfcheidenheid van Naamen ; ’t welk 

daar van daan zal komen, dat hy door geheel 

Europa zo gemeen is, Men wil , dat hy , door 

zyne gewoonte om. het Koorn of ander Graan , 

dat 
(5) Corvus fufca, Occipite incano, Fronte Alis Cau- 

dâque nigris. Faun. Suec. 72. Monedula s. Lupus. Auor 
Orn. L. 12. c. 9. Wir. Ornith. 85. T. 19. Ray Av, 
49, ALB. „Av. I, p. 14. T. 14: FriscH, „Av. FT. ó7- 
‚ L Deer, IVe Stuk, MS 
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dat hy te veel heeft, in de Aarde te begraa- 

ven , de Menfchen eerft de mapier van 

Zaaijen, tet hunne nooddruft, zou geleerd 

hebben. Ovipius gewaagt van zyne begeerte 

tot Goud (*). De Woonplaats is in Toorens 

of oude Kaiteelen , die dikwils van Kaauwen 

grimmelen. *t Geluid, dat zy maaken , zweemt 

veel naar den Nederduicfchen Naam. ’t Getal 

hunner Eijeren is vyf of zes, in eens. 
De grootte is ongevaar alseen Duif ; de kleur 

van boven zwart, naar ’t Violet hellende , van 

onderen bleek-zwart: het Agterhoofd en boven- 

fte van den Hals naar’t Afchgraauw trekkende: 

de Staartpennen zwart, van boven hellende 

naar ’c groen. De Oogkringen zyn wit, de 

Bek, Pooten en Nagelen ‚zwart. 

Van ArziN wordt een Kaauw afgebeeld , met 

een witte Halskraag , dien de Engelfchen Hel. 

wetian Daw of Switzerfche Kaauw noemen, 

Ook ftaat ’er, onder de Silefifche Vogelen, een 

geheel witte Kaauw te boek. Deeze twee wor- 

den van BrissoN aangemerkt als Verfcheiden- 

heden van den gewoonen Kaauw. Nog is ’er 

een zwarte Kaauw bekend, waar van Frisca 

een zeer goede Afbeelding geeft, zynde een 

weinig hleiner dan de gewoone Kaauw. De 

kleur van deezen is over’t geheele Lyf glim- 

mend zwart, met witte ftipjes rondom de Oo: 
gen; 

(*) Mutataet sa A ven, que nunc qroque diligit Arum, 

Nigra pedes, nigris velata Monedula pennis. 



Re 

VAN DE RAAVEN, Kek & U 

\___gen,en zeer lange ‚ {malle , ftyve ‚ Veertjes over 

de Neusgaten5 de Oogappel zwart, de Krin- AFDEEL. 

gen blaauw. 

Deeze maakt een byzondere Soort van Raa- 

ven, by den Heer BrissoN, zo wel als de Ál- Alpifche en 

pifche Kaauw, die van de Ouden PyrrhocoraxPhilippyue 
genoemd werdt, en by JorNsron is afgebeeld 

uit GesNERUs , onder den naam van Altrap s 

wordende van de Italiaanen Spelvier, van de 

Duitfchers Berg-Doel of Berg- Tul geheten, en 

van de Switzers Wilde Tul of Alp rap, dat is 

Alpifche Raaf, Deeze is van grootte als de ge- 

woone Kaauw „ van kleur zwartagtig ; doch heeft 

den Bek , en fomtyds ook de Pooten , geel. 

Een ander van de Philippynfche Eilanden, die 
de negende Soort van Raaven uitmaakt by Bers- 

SON ‚ Wordende aldaar genoemd Bal-Cafho; is 

weinig grooter dan een Merel, zwart van kleur, 

met een gevorkte Staart, en kweelt zeer aan- 

‚genaam. / 

Ik zal nog kortelyk fpreeken van de Kaap- waapfche 
fche Kaauw , die, overgebragt zynde aan ee, 

be « le h®, 4 1 Ds 

Abt Augry, uit deszelfs Kabinet door den Heer p;‚ „ 
# fed ö 

Brrisson is befchreeven en afgebeeld , als hier ne- 

vens. Dezelve heeft ook omtrent de grootte 

van een Merel, zynde, van de punt des 

Beks tot aan’t uiterfte van de Staart, elf Duim 

en vier Liniën lang, en tot de punten der Na- 

gelen agt Duimen tien Liniën. De Bek heeft 

de langte van agttien Liniën, de Staart van vyf 

Duimen. De kleur is glimmend zwart groen; 

I, Daas. IV. Stu. Va Be. de 
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IJ, de Slagpennen van binnen zwart, en van on: 

AFDEEL, deren, zo wel als de Staartpennen, zwartag- 
EN tig. De Vederen., . Over t geheele Lyf; zyn 

srux. Fluweel.zwart, met een groenen glans, en die 

Kaauw. der’ Wieken hebben een weerfchyn van Violet- 

' kleur. Die van het bovenfte van den Hals zyn 

veel fialler en langer dan de overige dekve- 

deren. Voorts is deeze Kaauw aanmerkelyk 

door eenige zwarte Hairtjes, die by den wor. 

tel van de Bovenkaak uitfpruiten, wel drie Dui- 

men lang en zeer buigzaam zynde: aan de On- 
derkaak zyn korter Hairen „ zo ftyf als Varkens. 

borftels. Men vindt hem aan de Kaap der Goe- 

de Hope. 

AE (6) Raaf met den top van ’t Hoofd, de Wies 

een ken en Staart , blaauw, den Hals grys. 
frs. 

Bengaal - : | be 
ef ak BrrissoN , die een byzondere Afdeeling maakt 
PLXXXIV.in deeze Rang van Vogelen, bevattende de zo. 

Fig. 2. danigen, welker WVederen, aan den wortel des 

Beks, agterwaards gekeerd zyn, laatendede Neus- 
gaten bloot; ftelt daar in het Geflagt van den + 

Rollier, in ’t Latyn Galgulus, toegepaft op den 

Duidfchen Pappegaay , waar van de tweede Soort 

is de Rollier van Mindanao , die, volgens zyne 
aanwyzing , overeenkomt met den Vogel , wel. 

ken Argin onder den naam van Bengaalfche 
Gaay of Aakfler afbeeldt, hier bedoeld door 

den 
(6) Corvus Vertice Alis Caudâque coeruleis, Collo grie 

feo. op Nat. X. Pica glandaria Benghaleníise Ais 
Av lp. 17. T. 17. s 
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‚den Heer Linnaus. De Ingezetenen van Min- 1, 

_danao ‚ een der Phillippynfche Eilanden , al- AFDEEi 

waar deeze Vogel, zo wel als in Bengale, ree 

gevonden wordt, noemen hem Cut. STUK. 

In grootte komt hy met den Europifchen of Gaay, 

Vlaamfchen Gaay overeen. De kleur is van 

boven vaal naar Olyf kleur hellende , van onde- 

ren blaauwagtig Zee-groen; de Keel en Borft 

Violet: de Wieken groenagtig Hemelfchblaauw; 

de Staartpennen aan de tippen hoog-blaauw , 

gelyk ook in de helft, digft aan ’t Lvf; voor 
t overige als de Wieken, doch altemaal met 

zwarte Schaften. De kleur van deezen Vogel 

is, in ’t werk van ALBIN ‚ zeer flegt getroffen; 

naar °t gene uit den opgezetten in’t Kabinet van 

Augry, hier voor afgebeeld, aan den Heer 

BrissoN bleek, 

(7) Raaf met de dekvederen der Wieken blaauw, VIT 

met witte en zwarte dawarsftreepen , bet Lyf port 
Roeftkleurig gemengeld. Gaay. 

„De Heer BrrissoN onderfcheidt, in zyne eer. 

fte Afdeeling der Vogelen van den vierden Rang, 

de Gaay en Nootekraaker , door eenen geheel 

regten Bek, van den Raaf en Aaktter, in wel- 

ken de Bek aan de punt een weinig is omge- 

kromd. 

(7} Corvus te@tricibus Alarum coeruleis, Linefs trans. 
verfis albis nigrisque, Corpore ferrugineo variegato, Faun. 
Suec. 74. Pica glandaria. GEsN. „Av 700. ALvmr. Ornith- 
L, r2. c. r4. Wirr. Orn. 88. T. 19. Raj. Av. 41. Arun. 
Av. 1. p. 16. T. 16. FriscH. Av. T. 55. OLIN. Ay: 35e 

d, Deer, IV.Sruw, V 5 
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kromd. Hy geeft aan deezen Vogel, die ge. 

meenlyk, by de Schryvers, Bikel- Aakfler ge- 
heten wordt, den naam van Gaay, in ’t Latyn 

Garrulus, welke hem van de hedendaagfchen 

gegeven wordt, zo GESNERUS meldt. De Spaan- 

{chen noemen hem Gayo , de Irtaliaanen Ghian- 

daia, de Engelfchen Fay. In’t Hoogduitfch geeft 

men 'er den naam aan, van Haer, Haetzler , 

Holtz-Schreyer , Eicken-Heker, Nusz-Hecker en 

Hoeker. Wy noemen hem Vlaamfche Gaay, 

De meeften der gemelde Naamen zyn, ge- 
Iyk blykbaar is, of van het Geluid, dat deeze 
Vogel maakt , af komftig, of van het Voedzel 

dat hy nuttigten van zyne Verblyfplaats. Im- 

mers de Gaaijen, in Kooijen gehouden, kun- 

neh klappen en fluiten geleerd worden; ja men 
kanze het Geluid van byna alle Vogelen doen 

nabootfen, en, in ’t wilde, maaken zy een vry 
aangenaamen Galm, die door de Boffchen klinkt. 

Zy onthouden zig meeft in de Eikenboomen , 

en derzelver Vrugten zyn hunne gewoonlyke 
Spyze, doch in de Voorzomer eeten zy ook 

Boonen en Erwten, die nog groenzyn, uitde 

Haauwen, en beminnen de Kerfen zeer. 

Zy verzamelen Kikels , tot. Winter-Provifie, en 

hun Keelgat is zo wyd; dat zy die geheel kun: 

nen doorflokken. ’t Getal hunner Eijeren is 

vier of vyf. Men vindtze door geheel Europa. 

De Gaay is een der fraaiften van onze in= 

landfche Vogelen, ten opzigt van de kleur, die 
over 't Lyf graauwagtig roodis, met een zwarte 

vlak 

# 

Î 
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vlak aan den Kop wederzyds; dochinzonderheid 1. 

aan de Wieken uitmunt, doordien dezelven ge- AFDEEL 
dekt zyn met blaauwe Vederen, die zig als met Mr 

witte en zwarte dwarsftreepjes vertoonen. De sro. 
Staartpennen zyn ten grootften deele zwart. Gaay. 

Zyn Pluimagie is zo zagt als Zyde, en hy kan 
de lange Vederen, die op den Kop zyn, als 

een Kuif opzetten, Hy is wat kleiner dan een 

Aakfter. 
BRIssON fpreekt van een geheel witten Gaay, Witte. 

waar hy op volgen laat den Gaay van Cayenne, 

die van boven bleek-Violet is, van onderen wits 

de Kop van vooren en de Hals van onderen 

zwart; drie witte Vlakken wederzyds aan den 

Kop ; de Staartpennen aan de tippen wit. Dee. 

ze is nagenoeg van grootte, zegt hy, als on- 

ze Gaay; doch de bruine van Kanada, welke 

hy ‘er op volgen laat, een weinig kleiner. Ik 

geef van deezen laatften de Afbeelding, zoals 

dezelve naar cen opgezetten Vogel, in het Ka- 

binet van RFauMmur , is gemaakt, | 

Deeze is, van ’t end van den Bek tot aan ’t Bruine van 

uiterfie van de Staart, maar tien Duimen lang, 

en, tot aan de punten der Nagelen , agt Dui- Fig. 3. ) 
men. Hy heeft een Staart van vyf en een Bek 

van één Duim: des, voor de geheele langte- 

van ’t Lyf, flegts vier Duimen overfchiet ; daar 

het Lyf van den gemeenen Gaay ongevaar zes 

Duim lang is. De Kop is zwartagtig bruin, 

de Hals witagtig. Voor ’t overige is de kleur 

1. Deer, IV. Srux, bruin; 

dan nq 
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u. bruin, van onderen bleek Afchgraauw ; de Staart. 
MAFDEEL. ne ) d wi pennen aan ’t end wit. 

Xi. 
_Hoorp, (8) Raaf 5 de dekvederen der Wieken met 

STUK. | Ae 
ak ‚ zwarte dwars-fireepen , bet Ligbaam blaauw, 

IL | 
Criftatus. met een zwarte Halskraag. 

Kuif-Gaay. | kj | 
_tÌIsdeeze, die van Caresgr onder den naam 

van blaauwe gekuifde Kikel-Aakfter, niet zeer 

naauwkeurig ; van EpwArps netter en beter is 

atgebeeld (CT) , en blue Jay geheten wordt; 

welken de Heer BrissoN, onder den tytelvan 
den hlaauwen Gaay van Kanada, befchryft. Hy 

verdient, by uitftek, den naam van Kuif-Gaay, b 

Deeze Vogel is niet veel grooter dan een 

Merel, gelyk de naaftvoorgaande. De top van 

’t Hoofd en de bovenfte deelen van den Hals 

en Rug, zyn blaauw , naar Wynâgtig hellen. 
de. Op den Kop zyn eenige Pluimen langer dan 

de anderen en maaken een Kuif : onder dezel. 

ven zyn zwarte Pluimen, welke kleur zig uit- 

ftrekt ter wederzyden , tot een kleinen over- 

langfen Band, die agter de Wangen pafleert en 

zig gaat vereenigen met eendwarfen Band, van 
de zelfde kleur, die onder aan de Keel is , maa- 

‘kende aldaar een Halskraag. Ook is ’er, we- 
derzyds, cen klein zwart Vlakje, tuffchen 't 

Neus- 

(3) Corvus tettricibus Alarum lineis transverfis nigris , 
Corpore coeruleo, Collari nigro. Syft. Nat. X. Pica glan= 
daria coerulea criitata. CarzsB. Car. 4 T. 25. p. ISe 

(Ì) PL 239 | dos 
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Neusget en het Be: en deeze twee zyn met 
een klein zwart ftreepje famengevoegd , ’t welk 

het grondftuk van de Bovenkaak omringt. Van 

onderen is de kleur witagtig. De Slagpennen 

zyn blaauw , met zwart geftreept , eenigen met 

witte tippen : zo ook de Staartpennen, welker 

middelften in langte uitmunten. Het Wyfje 

‚heeft de kleuren zo levendig niet als het Man- 
netje. Men vindtze in Noord-Amerika. 

(9) Raaf, die bruin is, met wit geftippeld, 

de Wieken en Staart zwart; de Slagpennen 

IL. 
AFDEEt 

bd 
Ate es 

Hoöorp. 

STOK. 

Gaas, 
) 

IX. 

Caryoca » 

tes, dl Î \ tar 

met witte tippens de middelften aan de enden Nootekraa 

afgefleeten, ker. 

Van deezen maakt de Heer Brisson een by- ni. xxxrv 
zonder Geflagt, welks onderfcheidend Kenmerk Fig. 4. 

van den Gaay is, dat de twee deelen van den 

Bek niet even lang, maar het bovenfte langer 
dan het onderfte en flomp zy. Hy geeft ‘er , 
in ’t Franích, den naam aan van CafJe-Noix , in 

t Latyn Nucifraga , ’twelk onzen Neêrduicfchen 

naam van JNVootekrauker zeer wel uitdrukt, en 

met het Griekfch Caryocataëtes , daar hy mede 

bekend ftaat by de Ouden, overeenkomtftig is. 

Ook noemen de Duitfchers hem Nufz Brecher „- 

Nusz-Bicker , de Sweeden Notkraka, de Engel. 

fchen 

(9) Corvus fuscus alboque punêtatus , Alis Candâque 
tigris; Reétricibus apice albis; intermediis apice detrritis. 
Syt. Nat. X. Corvus cinereus , Caudâ Alisque nigris, 
Faun, Suec. 75, Caryocatates. Baten, Av 245. Will. 
Ornith. go. T. 20. Ray. „Ay, 42, Pica Abierum nigra, 
guttata, Friscu. „Av. T, 56, : 

1. Deer, IV, StuK. 



IL 
AFDEEL. 

Wels 
HoorD: 

STUK. 

loote 

kraaker. 

318 BESCHRYVING 

fchen Nutbreaker. De Franfchen, egter, noee 

men hem gemeenlyk Pie grivelée en de Italiaas 

nen, naby de Alpen , Merle Alpadie , dat is 

Alpifche of Berg-Merel; gelyk men hem ook 

Merula Saxatilis geboekt vindt by Joansron, 

die ‘er een taamelyk goede Afbeelding van geeft; 

doch die van EriscH, onder den naam van 

zwarte geftippelde of gedruppelde Dennen-Aakfler, 

is naauwkeuriger, De nevensgaande heb ik van 

den Heer BrissoN ontleend. 

Linneus hadt hem voórtiëën genoemd, _Afch- 

gramuwen Raaf , met de Wieken en Staart zwarts 

zeggende, dat hy elders weinig in Sweeden ge- 

vonden wordt , dan in Smöland, Hy woont in 
Ooftenryk (verhaalt Brisson) en verfpreidt zig; 

van tyd tot tyd, in verfcheide Streeken van 

Duitfchland. In ’t jaar 1753 vertoonde zig 

een groote menigte van deeze Vogelen in Vrank- 

ryk; dn Parys, alwaar veelen gevangen en 

gedood werden in de Maand Oktober. Zyzyn 

’er anders zeldzaam, ceten de Nooten en A. 

mandelen: waar van de Naam. Het is verwon- 

derlyk te zien, hoe vernuftig zy te werk gaan 

om die te kraaken, Zy baalen ’er een uit hun- 

ne Schuur : (want het is een Vogel , die, ge= _ 

lyk de Aakfters en Gaaijen, Voorraad opdoet 

tegen den Winter:) zy zetten den Noot wel 
valt beklemd in een Spleet of Scheur, en klop- 

pen ’er dan met hunnen Bek op, tot dat de Dop 

breekt, Even zo doen zy met de Amandelen. 

Ook zyn Bee hunne Spyze. De Neften 
wore 

mi Nt 

ri 

» ae Ni id 

ken Ride De D*E enen 
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worden van hun eea in Gaten van Boo- Hú. 

men, die zy, te wyd zynde, zeer handig met AFDEEL, 

‚Kley weeten toe te metzelen, laatende maar di | 

een klein Gat, tot den Ingang, open. ee 

De grootte is tuffchen een Aakfter en Merel, Maten 

ZeEt RAV; de Bek zwart, {terk, als die der aaker. 

Spechten. Het geheele Liyf, zo van boven als 
van onderen, uit den roffen bruin, zynde o- 

veral, uitgenomen den Kop, zeer fraay gete- 

kend met witte driehoekige Vlakken. Tuffchen 

de Oogen en den Bek is hy wit: ook heeft hy 

aan °t Aarsgat, onder de Staart, fpierwitte Ve. 

deren. De Stem zweemt naar die der Aakfteren. 

Weten Raaf, die wit en zwart-bont is, met ee“ — sz 

ne Wisvormige Staart. | Picaa 
: Adak ter. 

De Heer BRIssON , die een byzonder Geflagt 

geeft aan de Aakfters , onderfcheidt dezelven 

van de Raaven, doordien de middelfte Staart- 

pennen langer zyn dan de anderen, ’t welk de 

Wigvormige Staart maakt, die van LiNNzus 

tot een foortelyk Kenmerk gefteld wordt. De 

Staart is ook by uitftek lang, en daarom worde 

de Vogel van de Autheuren bonte of geftaarte 

Aakfter geheten, ten einde hem dus van ande- 

ren , gelyk de Nootekraaker en Vlaamfche Gaay, 

| die 

(zo) Corvus albo nigroque varius , Caudâ cuneiformi. 
Faun. Suec. 76. Pica varia f. Caudara. GrsN. Av. 69s. ALDRe 
Orn. 1. z2. c. ra. Jonsr. Av. 44. T. 17. Wind. Ornith, 
87. T. 19: Ray. „Av, 41. Arp. Av TE p. 35. T, 15, 
Friscn. „Av. T. 58. 

kl, Daer, IV, SToKa 
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die zy ook Aakfters noemden , te onderfcheidens 
Deeze voert egter, in ’t byzonder, den naam 

van Pica, in ’t Franích Pie, in. ’t Engelfch 

Maspye of Pianet, in ’t Italiaanfch Picha of 

Gazzola, in ’t Spaanfch Pigaza. De Griekfche 

naam was Kila of Sitta, als ook Poikilis, we- 

gens zyne bonte kleur; de Duitfchers noemen 

hem Aalfter of Klfler, de Poolen -Stroka, de 

Sweeden Skata. Men plagtze, in ’t Neêrduitfch, 

Exter te noemen; doch hedendaags zeggen wy; 
in Holland, Aakfter. | 

De Aakfters zyn immer zo gemeen in Euro- 

pa als de Kraaijen en Kaauwen, en nuttigen 

het zelfde foort van Voedzei. Zy verfchillen 

'er niet alleen van door hunne bonte kleur en 

lange puntige Staart , maar.ook door de byzon- 
dere Konft, waar mede zy hunne Neften fa- 

menvlegten en van boven geheel toefluiten met 

Doornige takken , laatende alleenlyk een Gat; 

tot den ingang, aan de zyde open. Zy leggen 

zeven of agt Eijeren, die witagtig zyn, met 

zeer zwarte Vlakken getekend, Hunne Broed- 

tyd is vroeg in ’ Voorjaar ‚en als hun Neft;, 

daar zy de toppen der hoogfte Boomen toe uit- 

kiezen, geftoord wordt, zo leggen zy fomtyds 

weer een nieuw aan, en brengen evenwel Jon- 

gen voort. Tegen allerley Roofvogelen , in- 

zonderheid Kraaijen, verdedigen zy dapperlyk 

hun Gebroedfel. Daarentegen maaken zy hun 

werk van de Teelt van veelerley Gevogelte te 
vernielen, flurperde de Eijeren uit, inzonder- 

heid 

PT ETE 
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hêid die der Merelen, waar van het Neft zeer 

open is, en zelfs het jonge Wild van Haazen 
en Konynen: want. het is een Vogel, die zo 

[is 
ÁFDEELi 

XI. 
Hoord= 

wel Vleefch en Infekten of Wormen, als Vrug- stug. 

ten en Graan eet. De jonge Aakfters zyn ges 

makkelyk op te voeden als Huisvogelen , en dan 

… klappen zy niet onaardig , bootzende het Ges 

luid van allerley Vogelen en alles wat zy hoos 

ten, naa; doch men dientze in Kooijen te hou= 

den, om dat zy zo diefagtig zyn en alles weg:- 

fteeken wat zy voor de hand vinden; ins 

zonderheid Spyze. Zeker Engelfch Doktor 
hadt een SAakfter , van meer dan twintig 

Jaaren, blind geworden door Ouderdom, die, 

zonder van de Tongriem te zyn gefneeden, 

zo wel praatte als eenige andere. 

De geftalte en kleur deezer Vogelen is te be- 

kend , om ’er een breede befchryving van te 

doen. Zy zyn zo groet hiet als de Kraaijen en 

Kaauwen.* Het Vleefch der Ouden is taay en 

oneetbaar ; doch men kan 'er Soupe vän kooken, 

die zeer kragtig is en voedzaam. De Jongen 

zyn voor ’t Landvolk, in Vrankryk , een lek- 

kerny, dat dezelven Piats of Piots noemt; en 

om ze magtig te worden dikwils de Netten 

ftoort. Dit zelve is in Holland en Weftfries- 
land uitdrukkelyk geordonneerd, op de boete 

van 6 Gulden, te verbeuren door den Eigenaar 

van Plantagie of Geboomte , waar in eenige 

datflers 

‚ Stöoréd 
der Nefterfs 

Neften, met jonge Aakfters daar in, gevonden 

worden. De Staaten merken,in hun Plakkaat 
1, Dier, IV. Stck, % van 
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van 1656, ten dien opzigte aan; dat, door bet 

merkelyk toeneemen van bet getal der Exteren , 
in onze Provintie, groot nadeel aan de Wilder- 

niffen, midsgaders exceffive fchade aan ’t Gewas 

toegebragt, en nog veele andere Ongemakken, zo 

aan Huizen, Daken, Kiekens, Eijeren, als an- 
ders, veroorzaakt worden: weshalve zy de Aak- 

fters noemen een fchadelyk Gevogelte. Boven- 

dien wordt, in dat Plakkaat, een Premie be- 
loofd van twee Stuivers voor teder ouden Exter s 

die iermand opvangen en aan den Schout brengen 

zou. De Staaten van Zeeland behandelen, in 

hun Plakkaat van den jaare 1712, de Kraaijen, 

Aakfters en Vlaamfche Gaaijen , alle te famen, 

op dergelyken voet, gebiedende het verftooren 

van derzelver Neften op eene Boete van 3» 

Schellingen 4 Grooten Vlaamfeh, en een Pre- 

mie ftellende van 2 Stuivers voor ieder Kraay ‚ 

Aakfter of Gaay, welken iemand aan ’tGeregt. 

zou leveren. Door haare Koningiyke Hoog- 

heid, de Vrouwe Gouvernante , werdt in’ jaar 

1756, in Vriesland, een Premie van 3 Stui. 

vers gefteld op ieder Aakfter of zwarten Roek, 

zo oud als jong; mids dat de Neften tevens 
vernield werden: ra Stuivers op een Wykel: 

tr Gulden op een Hanebyter 5; die men vangen 

en dooden zout gelyk ’er in ’t Graaffchap Zut- 

phen, in ’ jaar 1751, eeï Premie beloofd was 

voor ’t vangen van Valken (*). 
Ja 

(*) Nederl, Jaarbr7sr. bl. 654, en 2756, bladz, 402* 
\ 
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‚Ân de Zuidelykfte deelen van Vrankryk isde 

Vangft van Kraaijen en dergelyke Vogelen niet 
ongewoon. Zeker Bofch in Languedok , nict 

ver van Caftelnaudari, brengt aan den Heer jaar- 

lyks cen taamelyke Somme Gelds op, voor 

de enkele Vryheid om. Kraaijen daar in te 

vangen ; waar onder men ook wel kaaven, 

Roeken , Kaauwen en andere Vogelen van dit 

Geflagt, magtig wordt. Die deeze Vogels van. 
gen, krygen niet meer daù een Sol of halve 

Stuiver voor’ Paar; waar uit te begrypen is, 
dat ’er al veelen moeten gevangen worden. Het 

_gefchiedt niet dan by nagt: de Boeren klimmen; 

in bruin Gewaad, op de Boomen; en de Kraai. 

jen, van andere Boeren door eenig Gerugt uit. 

de rondomítaande Boomen gejaagd, begeeven. 

zig naar die , alwaar zy de zwartheid zien 5, 

meenende, zo *t fchynt ‚ dat daar in een troep 
zit van hunne Soort. Men gryptze dan met de 

Handen, rukt ’er den Kop af; en werptze op 

den Grond. Als 't vriezend Weer is, en ’er 

Sneeuw legt, kan. menze ook vangen; door 

middel van Peperhuizen ‚met eenig Aas daar in, 

en aan de kant met Lym beftreeken , die men in 

gaatjes op een Mefthoop fteekt, daar zy ge- 

woon zyn hun Voedzel te zoeken. De Kraai 

jen pikken daar in, en,‚als zy weg willen vlie=, 
gen, blyft het Peperhuis hun om den Kop zit- 
ten; zo dat zy niet kunnen zien en weder op 
den Grond vallen. Niet minder vermaakelyk is 

*t, hun te vangen door middel van een Uil of 

5, Daer. IV, STUK ei van 

N 

u; 

ÄFDEEls 
DN 

Hoorp- 

STUK. 

Kraaijeris 
Vangtt. 
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van een Kat, die men aan een Touw vaftmadkt 

by een Boom, welke overal met Vogellym be- 

fmeerd is: wan de Raaven, Kraaijen, Kaau- 
wen , Aakfters, en andere Vogelen van dit flag, 

laaten niet naa, op ’t huilen en maauwen vân 

den Uilof Kat toe te fchieten , en ‚ op den Boom 
gaande zitten , raaken zy door ’t Lym vaft: zo 

dat men ‘er dus een groote menigte meefter 

wordt. Í 

’t Gebruik, dat men in de Geneeskunde van 

de Aakfters maakt, is riet veel byzonders. 

Men heeft hem wel eer aangemerkt ‚, als met 

byzondere kragten begaafd zynde tegen de Val. 

lende Ziekte , Dolheid en Melankolie « ook 
werdt de Afch, in een Oogwatertje, aangepree- 

zen tot herftellinge der zwakheid van ’t Gezigt; 

en geheel opgegeten, ’t zy gebraden of gezo- 

den, zou hy dienftig zyn tot wegneeminge van 
’t Onvermogen, dat gemeenlyk aan den Neftel- 

knoop toegefchreeven plagt te worden, in de 

Mannelyke Sexe, Het Samengeftelde Water”, 
’t welk in de voornaamfte Apotheekboeken is 

voorgefchreeven , doch heden weinig of geen 

agting heeft, werdt van zeker getal Aakfters, 
en andere dingen , gedeftilleerd. 

Behalve de gewoone Europifche bonte is ’er 

een geheel witte Aakfter bekend, wiens Pooten, 
Klaauwen en Bek zelfs wit zyn, úitgenomen 

het end van den Bek,dat cen weinig zwartagtig is, 
De Aakfter van Senegal ‚ in tegendeel, is over 

’t geheele Lyf paarfchagtig zwart, gelyk de 
‚ Kaau- 

‚hi 

y 
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Kaauwen. Zodanig eenen hadt ADANsoN over- 

geeft. Die van Jagaika, welke de derde Soort 

by hem is, behoort tot de Gracula van Lin. 
NAUS ; gelyk wy zien zullen. Voorts vinde 

men nog twee Mexikaanfche Aakfters, van Her- 

NANDEZ ‚ by hem aangetekend , waar van de eene 

grooter is dan een Kaauw , voerende in Ame- 
rika den naam van Hoitzanat); de ander van 
grootte als een Aakfter, Tzanaboei genaamd. 

De eerfte is uit den zwarten blaauwagtig; de 

andere zwart met een geelagtige Kop en Hals. 

Deeze laatífte maakt omtrent een Geluid als on- 

ze. Spreeuwen. 

(rr) Raaf, die wit en zwart-bont is , met ee 

WAN DE RAA VEN. 325, 

IL 
gezonden, waar van BrissoN de Afbeelding AFpeet, 

er 
Joorp= 

STUK. 

XI, 

ne Wigvormige Staart, de middelfte Staart- SParadifs, 
Katoen» 

pennen uitermaate lans, En Kop zwart gee dief je. 

kuifd. 

| Het blykt, dat LinNaus hier dat Vogeltje 

bedoelt , ’t welk SEBA, wegens de lange Staart- 

pennen , onder de Paradysvogelen geplaatft hadt, 

en dat Ray noemt de gekuifde, wit en zwart 

‘bonte, of the Pied ‚dar is de Aakfleragtige, Pa- 

tadysvogel. Hy oordeelde, dat het ’t zelfde 

Vo- 

(zr) Corvus albo nigroque varius, Caudâ cuneiformi, 
Remigibus intermediis longifhimis, Capite nigro criftato, 
Syft. Nat. X. Manucodiata criftata ex albo nigroque 
variata. Raj. „Av. 195. T. 2: f. 13. Avis Paradifi Serg. 
Mus. 1. p. 85. T. s2.f. 3 & T. 30. f. 5. Pica Orien- 
talis, Caudâ duabus pennis longilimis. Enw. „Ay. 113 

} T. II. 

1, Deere IV, Stu X 3 

B 
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Vogeltje was, ’t welk in den jaare 171rsop de 

Verkooping der Liefhebbery van den vermaars 

den HERMANNUS, door hem in Holland voor 

den Ridder SLOANE gekogt werdt, en duurder be- 

taald dan iets anders uit dat Kabinet, ’t welk 

ongemeen voorzien was met Zeldzaamheden. 
Het heette,zegt hy, in de Katalogus van die 
Verkooping, Ceylons Paradysvogeltie , gebaard, 

wit en zwart bont van kleur, de Staart met twee 

zeer lange Veeren 5 Wallubora by de Ceylonee- 

zen, dat zo veel als Katoendiefje, gelyk de Hol. 

landers het noemen, uitdrukt. ’% Is, voegt hy 

‘er by, ongemeen zeldzaam. 

Volgens SrBA onthoudt zig dit Vogeltje op 

de Papoes-Eilanden by Nieuw Guinée, alwaar 

het, van de Ingezetenen , Waygehoe of Wardioe 

geheten wordt. Het is weinig grooter dan een 

Merel, wit van kleur, hebbende den Kop en 

Hals zwart purperagtig ; de lange Staartpennen 
ten deele zwart; den Bek witagug , de Pooten 

bleekrood. Dit wordt van BrrissoN onder de 

Aakfters geplaatít. Dat van Rav was op ’% 

witte van het Lyf zeer aardig met boogswyze 
of halfmaanswyze vlakken getekend. Morms 

RING geeft er , zeer onecigen, den naam van 

Pyrrhocorax aan. De Heer VosMAAR, die de 

beide Origineele Vogels van Sera gekogt hadt, 

maakt gewag, dat een derzelven, en wel de 

tweede die LiNNAus aanhaalt , Kaftanie - bruin 

was van kleur (*). DRISSON betrekt ’er toe, 

| . Zyn 

(*) Auamerk.op Moenrines Geflagt. der Wogelen, p. 82. 

ï 

ME eg ee, 
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zyn wit gekiuifd V liegenvangertje van de Kaap 
_der wade Hope, ’t welk geheel witis, doch 

den Kop en Hals groenagtig zwart heeft; de 
_Staartpennen wit,aan de buitenfte randen en fchaf- 
ten zwart. De twee langfte,(tekent hy vervolgens 

aan „) hebben de langte van veertien Duimen, en 

zyn dus wel zeven of agtmaal zo lang als het 

Lighaam van het Vogeltje, ’t welk de grootte 

naauwlyks van een Vink of Mofch heeft (*). 

C 12) Raaf met de Rug Afchgraauw , de Staart. 

pennen ros, de twee ,middelften Afchgraauw, 

met zwart gebandeerd, 

De Heer LanNaus hadt deezen te vooren 

ender de Lvfters, die in de zesde Rang geplaat{t 

Zyn, betrokken, en BRissoN heeft hem thans 

nog in dat Geflage van Vogelen gefchikt , al 

waar hy de dertiende Soort is, onder den naam 

van Merle de Roche, die overeenkomt met Me- 

rula Saxatilis, gelyk de algemeene naam is by 

de Schryveren. Die naam is waarfchynlyk var 

het Gebergte af komftig , alwaar hy zig onthoudt 

en neftelt, volgens BRISSON » en wel in zulke 

Bergen of Rotfen, waar uit de Molenfteenen 
De. 

(*) Zie Brisson , Swpplem. d'Ornithologie, ad calc, 
Tom. VL pag. sr. & Tom. IL. p. 414» Pl. XLI Fig. 2 

(x2) Corvus dorfo cinereo, Reêricibus rufis , intere 
mediis duabus cinereis, fafcià nigricante. Sy/f, Nat. X, 
Turdus Reâricibus rufis, duabus intermediis cinereis 
Fafcià nigricante, proximis apice cinereis. Faun. Suec: 

IL. 

XU. 

Hoorpe 
STUK. 

XII 

Infauflas. 
Kors: Mes 

rel, 

287. Merula Saxatilis. WiLL. Ors. T4s. T. 36. RA | 

„Av. 65. ALB. Av. 3e Ps SE T. ss. 
Je Deer, IV, Szuke X Á. 
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gehouwen worden, in ’t Bergagtigfte van ’£ 

AFDEEL. Graaffchap Derby , de Piek genaamd , alwaar 

Rajus getuigt ’er veelen gezien te hebben. De 

„Engelfchen noemen hem, deswegens , tbe Rock- 

Ouzel, dat is Rots-Merel; de Daitfchers Stein- 

Roetele, Stein-Troeftel: waar uic men ziet, hoe 

oneigen de naam van Klip-Merel zy. Buiten- 

dien voert hy,by de Ítaliaanen,wegens zyne 

roffe Staartpennen den naam van CodirofJo mag- 

giore, en ALBIN noemt hem groote Rood-Staart s 

_% welk overeenkomt met Rubecula Saxatilis der 
Ouden. In Sweeden'is de naam Lappskata en 

Olyckswvogel , wegens zyne ftoutheid; want LIN- 

N/Us merkt aan, dat hy hun inde Laplandfche 

Boffchen , onder ’t maaltyd houden, dikwils de 

_Spyze ontroofde ; waar van mooglyk de by- 
naam, van infauftus ‚zal oorfpronglyk zyn. 
Hy is, volgens BrissoN, een weinig kleiner 

dan de gewoone Merel of zwarte Lyfter , heb- 

bende de langte van zeven Duim, negen Li- 
niën, van ’t end des Beks tot aan het uiterfte 

van de Staart; den Bek meer dan een Duim, 

de Staart omtrent drie Duimen lang; zo dat 

’er geen vier Duimen voor ’t Lyf overfchieten. 
Zyn kleur is uit zwartagtig , bruin en rosagtigs 

gemengeld: de Kop en Hals zyn donker Afch- 

graauw ‚ met rofle flippen gevlakt : de zyde- 

lingfe Staartpennen ros, uiewaards, naar de tip- 

pen toe, met zwart gemengd; de buitenfte uit- 

waards zwartagtig, gelyk ook de Bek en Na. 

gelen, de Pooten Loodkleur. | 

XII. HOOFD, 
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LTA RMD IE PIE NAA DRH 
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Befchryving van ’t Geflagt der SCHARLAAREN, 
waar onder de Duitfche Panpegaay , Geel- 

vogel of Wielewaal, Goudvogel en Zwart. 

kop , of Amerikaanfch Hangneft , anders ge- 

naamd Bananas- Vogelen, 

DD" Geflagtnaam Coracias , dienik , in ’t Neer- 

duitfch, SCHARLAAR vertaald vind , wordt 

door LINNAUs gegeven aan eenige Vogelen, 

die van de Raaven alleen verfchillen doordien 

de Bek aan de punt is omgekromd, en aan ’ 

Grondftuk van Borftelhairtjes ontbloot. Bars- 

SON hadt dien zelfden naam gegeven aan een an- 

hi 
AFDEEL, 

XII. 

Hoorn. 
STUK. 

Kenmere} 
ken. 

der Geflagt, beflaande uit Vogelen, welker Bek 
wel degelyk ruig is begroeid, den Pyrrhocorax 

naamelyk der Ouden en de Switzerfche Bofch- 

raave, of Phalacrocorax ; doch die beiden zyn 

van LINNEUs geplaatft in ’t Geflagt der Hop- 
pen. dd 

Meer dan de gemelde twee zyn ’er in’t Ges Soorten. 

flagt van BRIsSON niet. Dat van LiNNaus be- 

vat zes Soorten, die ten deele onder de Me- 

rels of Lyfters, ten deele onder de Geelvo- 

gels en anderen, van BrissoN zyn gefchikt „als 

volgt, 

1Deer IV, Srux. X 5 (3) Schar- 
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1. (1) Scharlaar die blaauw is , met een roode Rugs 

AFDEEL, de Slagpennen zwart. | 
XIL 

Moor. Te vooren hadt Linnzus deezen Vogel be- 

STUK. trokken tot de Raaven; de Ouden noemden hem 
c Ds „blaauwe Kraay, doch de Algemeene naam is 

Duitfche Garrulus Argentoratenfis , of Straatsburgíche 
pi PeEaT. Gaay. Men geeft ’er, omtrent die Stad, den 

Figs. naam van Roller aan, en daar van leidt Brisson E 

den naam af van Rollier, dien hy geeftaaneen 
Geflagt van Vogelen, waar van de Kenmerken 

zyn, de Borftelhairtjes agterwaards omgekromd, 

laatende de Neusgaten bloot. De Engelfchen 

noemen hem ook Roller, de Sweeden Spaan- 

che Kraay of blaauwe Kraay, de Duitíchers 

Hout- of Bofch-Kraay , Galgen- Regel , Mandel. 

Krabe en Birch-Heber. De Zee-Aakfter van Ar« 
BROVANDvS fchynt ook tot deezen te behooren, 

hoewel de kleur verfchillende is, zegt Rav. 

Wy zagen hier voor , hoe deeze Gaaijen 

Frekvogelen zyn , die tegen den Zomer uit - 
frika overkomen, en in de Herfft weder uit 

Europa verhuizen (*). Dit neemt egter niet 
weg, dat zy ’s Winters wel eens kunnen over-. 
blyven, in de Zuidelyke deelen; doch in de 

Noor- 

(x) Coracias coerulea, Dorfo rubro, Remigibus nigris. 
Syft. Nat. X.Gen.4g. Corvus Dorfo fanguineo , Remigibus 
migris, Re@tricibus viridibus. Faun. Suec, 7}. Cornix 
coerulea. GESN. „Av. 335. Arpr. Ornith. L. 12. c. 18, 
8 5. Wrtr. Orn. 85. T. 20. Garrulus Argentorateníis, 
Ray. „Av. ar. Epw.r0g. T. 109. d 

(*) Zie bladz, 20, hier voor. 
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Noordelyke zyn zy niet menigvuldig en zelfs yy 
in Vrankryk zeldzaam. Hunne Spyze beftaat AFDEEL 
meeft in Torren of andere Infekten , ‘maar ten _XlL 

| | | Hoorp, 
tyde van den Oogf{t eeten zy ook wel Graänen sppr. ‘ 

en Boomvrugten, gelyk de VlaamfcheGaaijen, 

waar mede zy van fommigen verward wors 

den. 

De Duitfche Pappegaaijen zyn niet minder 

fchoon van kleur, dan die, en, zo zy als Eu- 
ropifche mogen aangemerkt worden, inderdaad 

de aanzienlykften van ons Wereldsdeel. In 
grootte verfchillen zy ook zeer weinig van de 

Gaaijen. Van boven is de kleur bleek-vaal, 

van onderen Zeegroenagtig blaauw, de zyde. 

lingfe Staartpennen boven op donker groen, 

„onder aan Zee-groen mer bleek-blaauw bepaald, 

de tippen zwart: de Slagpennen zwartagtig , 

met blaauw gerand; de Pooten vuil-geel, de 

Nagelen zwartagtig gelyk ook de Bek, doch 

deeze is aan ’t grondftuk eenigermaate geel. 

ahh agtig. 

(2) Scharlaar, die blaauw is, de Slagpennen u, 

uitwaards geel gerand, | Caffra. 
Kaffer, 

Deeze is uiet de Verzameling van Afrikaan- 

fche Dieren , welke de Hoog-geleerde Heer 

Prof. J. BurMANNus heeft, door den Heer 
LiNNaus, als de tweede Soort van Caracias, 

in 

(2) Coracias coerulea „ Remigibus margine exteriore la 
teis. Syft. Nat, X. 

1, Dert. IV,STUKe ‘ 
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HI. Ea zyn Samenftel geplaatft. Hy onthoudt zig — 

ATDEEL, in Ethiopie. Het Wyfje is blaauwagtig zwart. 
4 

Hoorp- (3) Scharlaar , die geel is, met de Wieken en 
STUK. 

K Staart zwart. 
ir, 

Oriolus, Widder Veelerley Naamen voert deeze Vogel by de 

Autheuren. GesNerus noemde hem reeds O- 

riolus, welke naam van zyn Gefchreeuw af kom: 
ftig fchynt te zyn, zo wel als de Franfche Lo- 

riot, als ook de Spaaníche Oroyendola. De Ita- 

haanen noemen hem, in ’t algemeen, Oriolo 3 

doch by Bononie heet hy Galbedra of Regalbu- 

lo, gelyk hem ArprovaNous Galbula noemt, 

willende dat hy ook de Cbloreus van ArrsTotE- 

LES Zy, en de Iéterus of Galgulus van Prinius. 

De Venetiaanen noemen hem Becquafigo , hem 

dus verwarrende met den Vygen eeter of Fice. 

dula. Van Keern en Farscr wordt hy geele of 

Goud-Lyfter geryteld , en de Heer Brisson plaatft 

hem in ’t Geflagt der Lyfteren; gelyk men hem ì 

ook , in Nederland , plagt te noemen Gouds 

Merel en in Brabant Oly - Merel. Sommige 

Duitfchers heeten hem Kerfendief , doch de al- 

ge- 

» pen Ì : at 

DE iP In En 

* , 

en Te 

à / 

En. Hd 

pi 

_{3) Coracias flava, Alis Caudâque nigris, Syf?t. Mat. 
_X. Ampelis flava, Artibus migris, Recrlcibus quinque ex- 
terioribus retrorfum favis. „AC. Stockh 1750. p. 227: 
F. 3. f. 5. Oriolus. Gesw. „Av... Galbula. Aur. 
Orn, 854. T. 857, 858. Galbula Benghalenfis. Evw. 
Av. 185. T. 185. Picus nidum fufpendens Win, 
Orn. T. 36 f. 6. T 38. f. 4. Jonsr. Av. 112. T. 4ke 

f. 8. Ray. „Av. 68. Flava avis Benghalenfis, ALB. Ap, 
3 P. 19 T. 20. 
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gemeene Naam is, Witwol, Weidwal of Wid 

dewal, by de Switzers Witteualch , by de En- 

gelfchen Widwol ; by ons, in navolging van 
hun, Wielewaal. 

LINNAUS, die zulk een Vogel uit Finland 

kreeg , oordeelde, in ’t jaar 1750, hemte moe- 

ten plaatzen, in ’t Geflagt van de Ampelis of 

Beemer, anders Zyde-Staart genaamd (*), die 
thans van hem onder de Klaauwieren gerekend 

wordt. Men vindt den Wielewaal zo wel in Afia 

als in Europa, en meer in de Ooftelyke Lan- 

den ; weshalve hy, van ArBiN, geele Bengaal. 

fche Vogel, en van Epwarps, Galbula Bengba. 

lenfis geheten wordt. Hy komt niet menigvul. 

dig voor in de Noordelyke deelen van Europa 

en het is een Trekvogel, zo de Schryvers aan- 

merken; die tegen den Winter Zuidwaards ver. 
huift, komende in ’t vroege Voorjaar weder in 

Tralie, Vrankryk en Duitfchland aan, alwaar de 

Boeren niet ongaarne hem hooren roepen Com- 

pere Loriot; als verzekerd zynde, dat men dan 

geen Ryp of Vorft meer te verwagten heeft. 

Hy heeft een fchel geluid en zyn fluiten worde 
als een voorteken van Regen aangemerkt. 

Meeft is deeze Vogel aanmerkelyk, van we. 

gen de zonderlinge Eigenfchap , die hy heeft, 
om een hangend Neft te maaken tuffchen twee 

takken van Boomen, als een foort van Muts of 

Zak, famengefteld uit Werk , Stroo , Mos en 
Hair: 

(*) Zie Stokholmfe Werhandel, XII. Deel 1750. p. 1305 
1. Deer, IVe StUKg 

Ie Vocal 

u. 
AFDEEL, 

XxX. 
Hoorra 
STUK. 
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mm, Hair: weshalve ALprovannüs hem genoemd 
ÄFDEEL. heeft, Specht, die zyn Neft opbangt. In grootte 
ne. en geftalte komt hy naaft meer de Lyfters over: 

sruK. een, of liever met de Merels , zo wel als in 

Levensmanier; dewyl hy ook van Infekten en 

Beffen leeft, Hy vernielt veel Kerfen; doch 

niet zo zeer om de Vrugt, als om de. Pitten of 

Steenen , zo het íchynar 4 want hy laat het 

Vleefch hangen. 

Men zou den Wielewaal onder de fierlykft 

gekleurde Vogelen van Europa tellen mogen; 

indien hy riet behoorde tot een ander Werelds: 

deel, . De kleur van ’t Mannetje is by uicftek 
fraay > als Goud fchitterende , waar by het 

zwart der Wieken en Staart ongemeen affteekt, 

Het Wyfje is van boven bruin geelagtig groen ; 

van onderen vuil.wit ‚ met bruinagtige ftreepen 

overlangs. Beiden hebben zy, wederzyds , een 

graauwe Vlak tuffchen de Oogen en den Bek; 

die rood is aan ’t grondftuk en geel aan de punt. 
De Jongen hebben die Vlak niet ‚en zyn groen. 

agtig over ’t geheele Lyf, behalve, aan de Borft 

en Buik, met eene geelagtig groene Staart, 

Cibel. (4) Scharlaar , die bruin-geelis , de Rug en 
Amerikaan- 
fche. Slagpennen zwart. 
Pl. XXXIV. / | 

Fig. 6, In de tweede Afdeeling van den vierden Rang, 
der Vogelen ‚ by den Heer BrissoN, zyn drie 

Cn Ge: 
(4) ard fulva, Capite, Dorío, Remigibusque nie 

eris. Syft. Nat. X. Icterus ex aureo nigroque varius. CA» 
TEESE, Car. 1. p. 49. T. 40. . Is 
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Geflagten vervat , waar van de Roller, boven “ 7 
gemeld , het eerfte uitmaakt; de Troupiale of Árpeet., 
Iéterus, dat is Geelvogel, het tweede, en de ‚ XII 
Paradysvogel , _Manucodiata , het derde. Besoin 

IGterus werfchilte van den Roilier, die den Bek 

een weinig krom heeft, door een geheel reg” 

ten, by uitftek fcherpen Bek. Dit Geflagt be- 

vat twee.en-dertig , meeft vreemde Vogelen: 
waar onder die Caffique, Baltimore en Carouge, 
genoemd worden. Drie derzelven komen over- 

een met deezen en de twee volgende van 

LINNZUS. 

Deeze , die van de Engelfchen , volgens 

CATEsSBY, Baltimore-Bird genoemd wordt, isde 

negentiende foort. Krein geeft ’er den naam 
aan, van Lyfter wit Goudgeel en zwart gemengeld. 

De grootte is als een Berg-Vink; de kleur ig 

Oranje , met de Kop en bovenfte Rug zwart 5 

gelyk ook de Slagpennen, welker buitenfte ran- 

den wit zyn, de binnenfte witagtig. Van de. 

vier buitenfte Staartpennen, wederzyds ‚zyn de 

buitenften de eerfte helft wit, de andere Orane 

je-geel: de Bek, Pooten en Klaauwen , Lood. 

kleurig. Deeze Vogel onthoudt 45 in Virginie, 
Maryland en Kanada. 

(5) Scharlaar, die Goudgeel is, met alleenlyk Vv 

de Keel, de bovenfte Dekvederen der Wieken, Gor en | oud-Ve= 
en de tippen der Slagpennen zwart. gel. 

Van 
(5) Coracias, flavo-fulva, Gulì ,Te@riclbus primarijs. 
1, Deer. IV. Stur, exe 
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Van deezen vindt men een taamelyk goêdé 

en wel gekleurde Afbeelding in ’t Werk van 

EpwArps, onderden naam van Goudgeelen Pa- 

radysvogel; hoewel hy geen lange Staartpennen 

heeft. BrissoN hoemt hem Zêterus Indicus, De 

grootte is als een Lyfter, de kleur van boven 

Oranje; van onderen geel ; en voorts als wy ge- 

meld hebben. 
ed 

(6) Scharlaar „ die geel is , met den Kop en de 
Kanthornas. ___poorfle Slagpennen zwart. 
Zwartkop. 
Pl. XXXIV. 

Fig. 7. Schoon BrissonN hier dien Lyfter op toepaft , 

welke van ALBIN genoemd wordt geele Bengaal- 
fche Spreeuw, en dien hy, zo wel als den /ête- 

rus Indicus ván EpwArps, noemt Loriot van 

Bengale; geef ik egter hier de Afbeelding van 

zyne eeríte foort van Geelvogel; ’t welk de 

Kantbornus major , nigro-varius , is van BROWNE; 

dien Linneus ook aanhaalt. Hy was van fom- 

migen onder de Aakfters geplaatft , van anderen 

onder de Spechten. Krein hadt hem genoemd 
zwart- geele Lnyfter met blaauwe Oogen; CATEsBY 

zwart en geele Aakfler; AtBiN de Bananas- Von 
gel. De Franfchen , in Guajana, noemen hem 

Cul- 

extremitateque Re@ricum nigris. Sf? Nat, X, Paradifea 
flavo-fulva. Mus. Ad. Fr. t. p. 15. Paradifea Aurea. Epw. 
„Av. 112. T. tra. 

(6) Coracias flava, Capite Remigibusque lance nie 
pris. Syft. Nat X. Iéterus Indicus, Capite nigro. Epw, 
„Ív. 77. T. 77. Xanthornus major, nigro varius. BROWNs 
Fam. 477. Pica luteo-nigra varia, CATEsB, Car. 3. P: se 
Ins: 
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Cu. jaune, de Indiaanen van dat Land Yapou, 

die van Brafil Guira- Tungeis ma , zo MARCGRAAF 

getuigt. 

t Is de algemeene Eigenfchap deezer Voges 

len, die men Troupiales noemt;en de reden van 

dien Naam; dat zy Neften maaken van gedaan- 

te als een Kous; en dezelven in groote menigte 

ophangen aan de uitetfte enden der Takken van 

zéer hooge Boomen, liefft van die digt by Woon. 

huizen ftaan. Men vindtze in Karolina, op Jas 

maika, Martinique, Cayenne, in Guajana en 

Brafil, 

IE. 
AFDEER4 

| Ab 
Hoorp: 
STUK 

Brisson geeft den naäm van Xantbor mus, iN Amati. 

t Franfch Carouge, aan eene foort derzelven, 

die van de Mexikaanen Xochitotot] geheten wordt S 

en van de Engelfchen, op Jamaika, Watsby 

Picket, Spaanfche Nagtegaal en Amerikaanfche 

 Hang-Neft. Sroans hade vän ’t Mannetje en 

Wyfje ; ieder; eene Afbeelding gegeven, onder 

den naam van Geelvogel , die zyn Neft opbangt. 

Dezelve is hoog Oranje van kleur, doch heeft 

de Kop, Hals en Borft, donker Kaftanie-bruin, 5 

de Rug, Vlerken en Staart, zwart. De grootte 

is dider dan die van een Berg-Vink. Het Wyfje 

verfchilt van ’t Mannetje, doordien het de kleus 

ren zo hoog en fraay niet heeft. 

Deeze Vogeltjes tnaaken Neften vän een zone 

derlinge gedaante , beftaande uit Vezeltjes van 

Bladeren door elkander geweven, en een der 

deelen uitmaakende van een in vicrén gefnee- 

den Bol, konftig aangehegt tegen een laa vanì 
FR 

1, Dizt, IV. STUK. Y dei 

kaanfche 
’ Hang Nett; 



U. 

AFDEELe Blad een der zyden van het Nett uitmaake. 
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STUK. 
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den Bananas-Boom of Pifang ; zo dat dit zelve 

LID NKP IE FLT INR PIE GATED RH 

hd Ee oe loen OFDSTUK, 

Befchryving van ’t Geflagt der KAAUWTJES s 

zynde Wogelen, van kleur naar de Kaauwen 
gelykende doch kleiner 3 a de baas: 

Spreeuw en anderen. 

ge Naam van Graculus , die met eer ‘nief 

"zeer klaare betekenis toegepaft is geweeft 
op de Kaauwen en dergelyke , wordt , in het Vrou- 

welyke, door Linneus gebruikt, tot den merk- 

naam van een Geflagt van Vogelen , welken wy; 

om die reden, Kaauwrjes noemen. Zy ver- 
fchillen van de Scharlaaren zo zeer niet doorden 

Bek, die ook als een Mes is, doch platagtig , 

niet ruig’, maar glad en aan ’t Grondftuk by- 

kans naakt 5 als wel door de Tong , die niet 

Kraakbeenig , in tweeën gefpleeten , maar Vlee- 

zig is, fpitsagtig en ongefplicft. Daarenboven 

hebben zy, aan de Pooten, drie voor-Vingeren 

en één agter-Vinger. | 

_Berrsson heeft geen Geflagt , dat eigentlyk 

hier mede overeenftemt, en die Vogelen, wel- 

ken LinNaus aanhaalt, zyn ten deele by hem 

door andere Geflagten verfpreid. LINNaus 
heeft zeven Soorten daar in, altemaal uicheem. 

che Vagelen, 

(1) Kaauw. 
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{1) Kaauwtje dat zwart- Violet is, met een ij, 

witte Wlak op de Wieken, en een kaale geele AFDEEL 
| ps XI. Band om ’t Agterboofd. Eel, 

Indiaanfche Aakfter , of liever Spreeuw , vindt en 

men deezen by Bonrius genoemd; anders de he 

Javaanfche Raaf, en by Krein het Kraaitje of Religiofa: 

Kaauwtje van Ooftindie, Immers hy gelykt, in el 

verfcheide opzigten , inzonderheid van de kleur, Horn | 
paar de Kaauwen, doch is veel kleiner. Ep- 

_WARDSs noemt hem Minor of Mino,en ALBIN 

Mineur ; miffchien, om dat hy Gaten boort, die 

als Mynen maaken. BRrissoN geeft ‘er, in het 

Geflagt der Lyfteren, den naam aan van Mat. 

nate ‚en aan een anderen, die van deezen al. 

leenlyk in grootte verfchilt, dien van grand 

Mainate. Dezelve,die op ’t Eiland Hainan , in 

Afie , gevonden wordt, heeft de grootte var 

een Kaauw. ) | 
Onze Mineur is weinig, grooter dan een Me- 

rel. Zyn kleur is, aan den Kop, Keel, Hals 

en Rug, glanzig zwart-Violer; aan de Stuit 
zwart-groen. De Vederen, op den Kop, zyn 
kort en zagrt als Fluweel , eenigermaate groen- 

agtig; doch een fmalle Band, van langer Vedes 

ren , ftrekt zig tot aan ’t Agterhoofd uit, en de 
| zyden 

(x) Gracula, nigro Violacea „ Maculâ Alarum albâ , faf. 
ciâ Occipitis nudà flavâ, Syff. Nat. X. Gen. so. Corvùis 
Javanenfis, Oss. It. zo2. Sturnus Indicus. Bont, Jav. 
67. Winr. Ornith. z4s. FE. 38 Ray. „Av. 68. Minor. fs 
Mino. Epw. Av. 17. T. 17: ALB. „Av. 2. Pe jS% T.38 

5 Deer, IV, STUK, B Ná 
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zyden van den Kop zyn verfierd met twee 

kaale geele Vliezen, loshangende , en in ver- 

fcheide lappen verdeeld ; gelyk de Afbeelding 
eenigermaaten voor ’t oog brengt. De Wieken 
zyn zwart, met glanzig groen gezoomd „en de 
Slagpennen hebben een breeden Band, die 'er 

dwars door heen loopt. De Staart is groendg- 
tig zwart: de Bek aan den wortel rood, áan 

* end geel. De groote Mainate heeft den Bék, | 

Pooten en Klaauwen, ’t eenemaal geel, zonder 

eenig rood. De kleine zingt en fluit zeer fraays 

bootzende ook; in ’t klappen, de Menfchelyke « 
Stem volkomener náa, dan een Pappegaay. 

(2) Kaauwtje dat zwart is , de Slagpennen van 

buiten blaauwagtig, met een kaale Halss 

kraag. 

Volgens den Heer RotaNprR, door wien, 
in’t jaar 1755 , tot bevordering van de kennis 
der Natuurlyke Hiftorie , een Togt gedaan is naar 

Suriname en ’t Eiland Euftatius,wordt deeze Vogel 

in Amerika gevonden. Zyn grootte is als die 
van een Aakfter: het Lyf zwart: de Vlerken, 

als de Slagpennen op haafe plaats gefchikt zyùs 

van buiten blaauwagtig zonder witte Vlak; de 

Staartpennen even lang. De Kóp is zwart, met 

zeer kleine regtopftaande Pluimpjes, als de pool 

van Fluweel: de Bek byna als die van een 

Koek- 

(2) Gracula nigra, Remigibus extus coerulefcentibus, 
fafcià Collari nudâ. Syff. Nat. Xe 

If 
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Koekkoek : de Neusgaten Eyrond en onge- 
dekt: de Tong ongefplitft, Vleezig, fpits: de AFDEELs 

Pooten vier-Vingerig, met den ééneu Vinger 

agterwaards gekeerd, 

(3) Kaauwtje , dat grysagtig is , met blaauwe 

Schouderen „ de Slagpennen van buiten groen. 

Volgens den zelfden Reiziger , onthoudt 

ze Vogel zig in de Pifang-boomen van Ameri- 

ka, welker Vrugten hy vernielt. Ik zou haaft 

denken , of dezelve niet behoorde tor die Bana. 

nas-Vogelen , genaamd Xantbornus of Carouge 4 

waar van BRissoN fpreekt ‚ en wel mooglyk tor 

die foort, welke de Engelfchen kleine blaauwe 

Gaay noemen, de Heidenen Peach-Caye, van 

Ray befchreeven en afgebeeld (*). De kleur 

egter komt niet volmaakt overeen. De Kop en 

Wieken zyn hooger blaauw dan de Staart: het 

Lyf, voor’toverige, zwartagtig of Afchgraauw, 

behalve de Pooten en Bek, die iets rosagtigs 

hebben. Hy woont te Madras in Ooftindie. | 

Zie hier de geftalte van onzen Pifang- 

Spreeuw, volgens RoLANDER. De Bek is aan 

den korten kant, Meswyze, zwartagtig, aan ’t 
grondftuk ongedekt, van onderen witagtig. De 

Vler. 

(3) Gracula fubgrifea , Humeris coeruleis , Remigibus 
extus viridibus. Sy/f. Nat. X, 

(*) Pica Maderaspatana minima, e coeruleo nigriscens, 

Ra). „Av. p. 195. N. 1x. Tab, EL Fig. zr. Iterus niger 
aut cinereus, Capite, Alis & Caudì coeruteis. Sp. 28. 
BrissoN. Tom. IL, p. 125. 

1. Deer, 1V,STUK, 5 3 

Spreeuw. 
dee. °P 
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Vlerken zyn, uitgefpreid zynde, zwartagtig, 

doch met famengeplooide Slagpennen groen : 

de Staart rond aan ’t end, en groen van Hec 

als zy is by één gevouwen, 

(4) Kaauwtje, dat zwart is, met de grootfle 
slagpennen aan den wortel en de Staartpenmen 

aan de tippen wit, den Bek geel. 

Zwarte Chineefche Spreeuw of Merel, noemt 

Epwarps deezen Vogel; die van Krein gehe: 

ten worde, Spreeuw met Afchgraauw Hoofdbair ;, 

dat, als door middel van een Kam tot een 

Kuif gefchikt , en op ’t Voorhoofd is by een. 

geftreeken. Men ziet daar uit, wat de reden 

zy , dat BrissoN hem den gekuifden Merel van 

China noemt, zeggende dat hy op ‘t hoofd een 

klein bosje Pluimpjes heeft, die langer dan de 

anderen zyn ,en welken de Vogel naar believen 

“over end kan zetten. De Engelfche Marcroo- 

„zen geeven ‘er den naam van Martin of Zwa- 

jk 

Sanlaris, 

Bengaalfch, 

' 

luw aan. Hy is een weinig grooter dan een 

Merel; de kleur zwartagtig naar donker-blaauw 

trekkende; de Bek en Pooten geel, 

C5) Kaauwtje dat blaauwagtig zwart is, met 
5 den 

(4) Gracula nigra, Remigibus primoribus bafi, Re@rie 
CSE apice albis , Roftro flavo. Syft. Nat. X, a 
nus Chineníis niger. Epw. Av. 19. T. 19. 

(5) Gracula nigro-cocrulefcens, Abdomine,maculâ A« 
larum Retricik „fe lateralibus albis Sy/f. Nat. X, Pica 
minor Benghalenús, Enw. Av. 131. T. 185. Dialbirde 
Ars. Av.ill, 1. 57. 

- De 
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_ Deeze Vogel is van Brisson in ’t Geflagtder Hoorne. 

Klaauwieren geplaacft , onder den naam van 
Pie-Grieche noire de Bengale of Lanius Bengba. 

lenfis niger. KLEIN noemt hem een zwarte Vink, 

Een Epwarps de kleine Bengaalfche Aakfter. 

ALBIN zegt, dat de Bengalers hem Dialbird 

heeten. Ray geeft ’er den naam aan van Sau« 

lary van Madrafs, als zynde een der Vogelen, 

welker Afbeeldingen hem van &%. George toc= 

gezonden waren. 

De grootte is als een Spreeuw: de kleur van 

‘t Wyfje is bruin of zwartagtig, daar die ge- 

heel zwart is in * Mannetje, ’t welk ook de 

Staart {pitfer heeft dan ’ Wyfje. Beiden zyn 

zy van onderen wit; hebbende den Bek en de 

Pooten bruin. | 

7 

«den Buik, een vlak op de Wieken, endezy- nm. 
delingfe Staartpennen , wit. AFDEEls 

a Xill, 

STUK 

A 

(6) Kaauwtje, dat zwart. Wiolet is, met de vr. 
Staart eenigermaate Wigswyze. 

De Heer Brrisson heeft deezen gefchikt on- 

der de Aakfters, en ’er den naam van Famai- 

kafche aan gegeven, hoewel hy ook in Noord- 
Amerika, en zelfs in Mexiko, gevonden wordt 

Men vindt hem, by Catesby, genoemd de Pur. 

pere 
(6) Gracula nigro violacea; Caudâ fubcuneiformi. Syfr, 

Nat. X. Monedula purpurea, CaresB. Car 1. p. za. T. 
12. Merops niger, viridisArgentea. BROWN. Jam. 476e 

3: P--_£7. Tab. z7. 18. Saularis Maderafpatanus. Rare 
viv. 197. Tab. 2. f. 19. 20, | 

de Drzsg IVe STUK, Y 4 

Í 

Q niscula, 
Parper- 
Kaauwrje. 
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u. pere Kaauw , by Krein de Purpere Kraay en by 

AFDEEL. BrowNE de zwarte Byen-eeter, groen. Zilverig ; 

And anderen noemen hem de roode Aakfler ; de Me. 

‘sruk, xikaanen Jzanatl, en de Engelfchen , op Jamai, 

ka, Barbarifche Zawart-Vogel. Zo ziet men rood; 

zwart en purpet, aangemerkt als de kleur van 

een Vogel, die eigentlyk paarfchagtig zwart is 

uit den blaanwen. Wy noemen hem het Purper- 

Kaauwtje. 

eeze Vogelen vliegen troepswyze en maa- 
ken hunne Neften op de takken van Boomen, 

in cenzaame plaatfen ftaande. Hunne grootte is 

een derde minder dan die van onze Europifche 

Kaauw ; de kleur van ’t Mannetje als gezegd 
is, met de groote flagpennen inwaards en van 

onderen zwart: die van ’t Wyfje over t gehee- 

le Lyf bruin, van boven donker en van onde. 

ren bleeker. De Oogen zyn in beiden grys ; de 

Bek en Klaauwen zwart. | 

VIL (7) Kaauwtje, dat uit den groenen blaauw is, 
Attbhis, ii d 

Egyptilch met den Buik Roeftagtig „ de Pooten Bloedkleur., 
Kaauwtjee Geen andere befchryving van dit Kaauwtje 

heeft, men, dan van den Heer HassELQUIST; 

die hetzelve op zyne Reize in de Oofterfche 

Landen waargenomen en genoemd heeft Egyp- 

tifcbe Raave, uit den groenen gevlakt , op ’ mid. 

| den 

(7) Gracula Viridi ccerulea, Abdomine Ferrugineo ; pe, 
dibusSanguineis, Syff. Nat X. Corvus (ZEgvptius) virie 
di maculatus, Dorfo.medio coeruleo. HassELg: Zer en 
N 20, 
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den van de Rug blaauw. Het onthoudt zig in 

Egypte. 
LPR OND 

BKV HOoorDsTUKR 
Befchryving van ’t Geflagt der PARADYs-VOGE- 

LEN, bevattende den gewoonen grooten en den 

kleinen, die de Koning gebeten wordt. 

K heb reeds gezegd, dat de Heer BrissoN in 

de tweede Afdeeling van zynen Vierden 

IL. 
AFDEEL. 

XIV. 
Hoorn- 
STUK, 

Kenmer. 

_ ken. 

Rang , waar van de eerfte de Raaven , Kraai- 

jen, Kaauwen , Aakfters , Gaaijen en dergely- 

ke Vogelen bevat, benevens de Duitfche Pappe- 

gaaijen en Scharlaaren ook de PARADYys- VOGELEN 

plaacft; om dat de Vedertjes , aan ’t Grond- 

ftuk van derzelver Bek, agterwaards gekeerd 

zyn, laatende de Neusgaten bloot. Hy voegt 

‘er by, dardeeze Vogelen boven op de Staart 

twee Pennen hebben, langer dan de geheele 

Vogel , die niet, dan aan’t begin en ‘tend, ge- 

baard zyn. Het Kenmerk derzelven, volgens 

LiNNAUus, is, dat het grondftuk van den Bek 

met Fluweelagtige Pluimpjes gedekt zy, endat 

de Vederen, die uit de Zyden fchieten , lan- 

ger zyn dan gewoonlyk. Hier moet men by- 

doen de aïigemeene Kenmerken van zynen twee- 

den Rang: dat de Bek naamelyk, even als die 
der Aakfteren, Meswyzeis, meteene ronde Rug. 

Bei- 

EL. Daer, IV, Sruk, Y 5 
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H. Beide deeze Autheuren Hennis in ’t geral 
AFDEEL. der Soorten van dit Geflagt overeen; dat ’er 

XIV, maar twee zyn, de gewoone, naamelyk, en de 
-HoorD. se P grow, Koning der Paradys- Vogelen, 

L (1) Paradys-Vogel met de Wederen, die uitde 
„Apoda. 

Gewoone Zyden fchieten, langer dan bet Lyf » de mid- 

den delfde Staartpennen lang en Borftelagtig. 
voge . 

De algemeene Naam van deezen Vogel, by 

de Seer zo ouden als hedendaagfchen ‚vis 

in ’t Latyn Manucodiata , ’t welk, naar mên 

“zegt, zo veel betekent als Gods-Vogel, by de 

Inwooners der Molukkifche Bilanden , die deeze 

Vogelen voor Heilig houden, en waanen in ’% 

Gevegt onkwetsbaar te zyn, wanneer zy van 

derzelver Pluimagie draagen. Men plagt ’er ook 

den naam van Apus aan te geeven, dat is 4. 
pous of zonder Pooten, die de Ouden zig ver- 

beeldden dat ’er aan ontbraken, om dat menze, 

gedroogd, altyd zonder dezelven kreeg. Dit 

baarde veele Redeneeringen over de zonderlin- 

ge Eigenfchappen van den Apoda, diezynelan- 

ge Staartoorftels als Pooten zou gebruiken, om 

aan 

(x) Paradifea, Pennis hypochondriis Corpore longiorie 
bus, Re@tricibus intermediis longis feraceis. Syít. Nat. X, 
Gen. s1.Paradifea lntea,Caudâ Petore Abdomineg-brunneis, 
Gulà azure?. It, Wgoth. 139. Mus. Ad, Fr. r. p. ISE. 
Paradifea Avis. CLus. Exot. 360. T.360. OLEaR. Mus. 24, 
FT. 13. fix. Sen: Mus. 1. p. 24 T. lis f. HenN. Mex, 
317. T. 318. Worm. Mus. 294. f. 294: BrAnr. Nat. Te 
12, £, X, r. 2. Manucodiata major. Epw. „Av. z10, Ta 
zr9, Marcom, Bras, 201, Ray. „Av, 2x. N. 7, 

p , 

en 

a a rme 



VAN DE PARADYS-VOGELEN. 347 

aan het’ Geboomte zig op te hangen , komende 
_pooit, ‘dan dood zynde, op het Aardryk neer. 

Ook heeft dit zelve, dat men van de Teel. en 

Verblyfplaats onkundig was, miffchien aanlei. 

ding gegeven tot den naam van Paradys-Voge- 

len, waar by zy thans overal bekend zyn. 

„De vermaarde ALDROVANDUS hadt , inder- 

daad, geen reden, om eenen PicAPHETTA van 

walfchheid te befchuldigen, die, ten zynen ty- 
de, de eenigfte der Schryveren was, van wien 

Pooten aan deeze Vogelen werden toegekend , 

“een Hándpalm’ láng, ‚‚ Het is ’er-20 verre af, 

a Zegt BoNtrius, dat zy geen Pooten hebben 

ss Of van de Lugt alleen leeven zouden, dat 

5 Zy in tegendeel, met hunne kromme en zeer 

> fcherpe Nagelen kleine Vogeltjes vangen, en 

> en die op {taande voet, gelyk de andere Roof. 

> vogelen, opvreeten. Het is ook gantích niet 

ss waar, dat men hun niet dan dood zynde vin. 

> den zoude: dewyl zy op de Boomen zitten 

sten ‘worden s gelyk ook de Indfaanen hun, 

> wegens hun fnel heen en weder vliegen als 

> de Zwaluwen, den naam geeven van Zwa- 

> luwen van Ternate’. Miffchien befchaaren 

zy zig, in dat zweeven, op de zelfde manier 

de Kolt, aan Vliegen en dergelyke Infekten 5 

terwyl ’t zeker is, dat zy op de groote Ooft- 

indifche Kapellen aazen. Hier uit is denkelyk 

het Gerugt ontítaan , datzy bun Voedzel fchep- 

pen uit de Lugt. 

Te. Deere IV, Stuka De: 

ss gaan en van de Ternaters met Pylen gefchoo. 
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Deeze Vogels leeven troepswyze, en Zyn, 

ten opzigt van hunne kleur, uitermaate fraay , 

terwyl hunne geftalte niet minder aardig is dan 

zeldzaam. In ’t vliegen vertoonen zy zig van 

grootte als een Duif, daar ondertuffchen het 
Lyf niet grooter is dan dat van een Spreeuw, 

De langte is, van ’t end des Beks tot aan ’ ui- 

terfte van de Staart, twaalf en een half Duim, 

waar van de Staart iets meer dan de helft uit- 

maakt , en de Wieken bereiken , op vyftien 

Liniën naa, derzelver end. Doch, behalven 

deeze Staart, geeven de Zyden een groote veel. 

heid van zeer lange Vederen uit, waar van de 

grootften meer dan anderhalf Voet lang zyn ; 

en derzelver Baardjes zyn altemaal van elkander 

afgefcheiden. De kleur der boveníten is uit 

wit en bruin-paarfch gemengeld; die der overi- 

gen geelagtig wit; doch fommigen der buiten- 

ftén en korcften hebben een heerlyke Goudkleur; 

terwyl anderen zeer glanzig Purper-Kaftanie- 

bruin zyn. Uit de Stuic, boven den wortel 

van de Staart, fchieten nog twee Pennen , on- 

gevaar twee Voeten en negen Duimen lang, die 

niet dan aan ’t begin en ’t end gebaard zyn: 
voorts is de Schaft geheel kaal , hoewel men 

‘er, by oplettende befchouwing, als de wortels 

van afgefneeden Baardjes aan gewaar wordt. Die 

Schaft is zeer dun, zwartagtig van kleur, wor- 

dende allengs donkerer naar ’t end; alwaar hy, 

ter langte van drie of vier Duimen, bekleed is 
met Fluweel-zwarte baardjes, die een weer- 

{chya 
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fehyn hebben van groen; als een Eenden-Hals. 

„Ken dergelyke weerfchyn fpeelt in andere 

kleuren van deezen Vogel, en geeft dezelven 

een wonderbaare fchoonheid. De Kop, die 

klein is naar ’t Lighaam, is bekleed met korte 

ftyve Hairtjes , die boven op bleek Goudgeel 

zyn, aan de Keel groen met een glans van Goud, 

aan den Bek zwart. Voorts is de kleur; over 't 

geheele Lyf, roodagtig Kaftanie-bruin , van bo- 

ven bleeker , donkerer aan de Borft en Ondere 

buik; doch tuffchen beiden witagtig. Van der. 

gelyke kleur zyn ook de Wieken van deezen 

Vogel en de Staart; de Pooten en Klaauwen 

bruin. Het Wyfje verfchilt van ’ Mannetje 

daar in,dat de Baardjes, aan ’t end der twee lan- 

ge Pennen , niet Kwaftagtig en veel korter zyn. 

By de Dierbefchryvers vindt men gewag ge. 

maakt van verfcheide Soorten van Paradys-Vos 

gelen. ALDROvVANDUS heeft ‘er vyf, waar van 

drie, zo wel als de twee van Crusius, de twee 

van NIERENBERG en de twee van MaArcoraar;s 

niet weezentlyk van elkander , noch van de 

hier befchreevene verfchillen, zo BRissoN aans 

merkt. Eenigen, die van SBA Paradys-Voge- 

len genoemd worden, zyn van LinNavs als de 

Elfde Soort in het Geflagt der Raaven gefchikt, 

zo wy gezien hebben: anderen behooren tot 
andete Geflagten; gelyk wy in ’t vervolg zien 

zullen. Bovendien worden ‘er „op zyn Zeftiefte 

Plaat, verfcheidene vertoond ; die, door de 

loosheid der Chineezen , uit Pappegaaijen e 

J. Daer. IV. Srwk, äne 

dn, 
AFDEEbs 

XIV. 
Hoorpe 
STUK. 
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ander Pluimgediert zyn gemaakt, en dus de: 
Lief hebberen in de hand geftopt. 

2) Paradys-Vogel, met de Draadswyze Staart. 
pennen aan ’t end. Krulagtig gevederd. 

Men noemt deezen in't algemeen, den 

Koning der Paradys.Vogelen s.’t zy, om dat hy 
altoos boven dezelven , die troepswyze vliegen, 

zweeft; ’ 

{choonheid : niet wegens zyne groottes want’ 

hy is merkelykkleiner (*). Hy gaac in lyvig- 

heid den“Lbeeurik naauwlyks te boven, zynde 
het geheele Lyf, met Bek en Staart, geen vyf 

Duimen laag, en „ zonder dezelven mede te 
rekenen, maar twee en drie-vierde Duim; de- 

wyl de Bek en Staart, ieder „ een Duim lang 

zyn. Zyn Pooten zyn uitermaate groot, als 

t Zy» wegens. zyne zeldzaamheid of 

hebbende de langte van een Voet , en’ Klaau- hs 

wen van een Duim. De Afbeelding, die wy 

er uit-BaissoN van geeven, toont ‘inderdaad’, 

datop de fraaiheid van zyn geftalte niet teroes 

men valt. Ík vind ook niet, dar de kleur voor. 

treffelyker zy , dan die der anderen. 

Men 
(2) Paradifiea cirrhis Caudalibus Aliformibus, apice lu. 

nato pennaceis. Jus, Ad, Fr. FE. p. 15. Rex avium Pa- 
fadifgarum. Per. Gaz. zr. T. $3. f° 2. CLus. Ewot. 362, 
FT. 362. Orrar. Mus. 24. T. 13. É. 2. Ray. „Lv. 22. 
N. ro. Srn. Mus. 1. T. 39. f. 5. Epw. Av. zit. Tran 

(*) Van wegen zyne al te bsevengaande fchoonheid eis 
grootte , noemt men hem den Koning der Paradys-Po- 
gelen. Dus worde duifter en vérkeerdelyk gezegd in 
Werk van Watson , door den Heer NosEMAN vertaald, 
bladz. 253 
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„De Kop van. deezen Vogel,zyn Keel, Hals, m. 

Rug en. Stuit, benevens de dek-Vederen van Arona 

de Wieken en Staart, zyn zeer glanzig Pur- ad Ì 

per- Kaftaniebruin , volgens den Heer BrissON, srux. 
die hem uit het Kabinet van Aurrv befchryft. 

Van onderen is de kleur witagtig ‚ doch met 

een dwarfen Band, die Goud-groen is ‚ gelyk de 

Hals der Eenden, op de Borít. De Slagpen- 

nen zynros, de Staartpennen bruin. Van de 

Stuit, boven den oorfprong van de Staart, ko- 

men twee dergelyke Ímalle, dunne, ongebaarde 

Pennen, als in‚de andere Paradys- Vogelen ; 

doch welker kleur Goud-groen is aan de enden, 

die inwaards , of naar elkander toe, zyn omge. 

kruld, Ook hebben de Veders, die uit hunne 

Zyden fchieten, zulk een buitengewoone uit- 

gefirektheid niet, zynde maar omtrent ander. 

half Duim lang, en aan ’t end vertoonên zy 
zig als dwars afgefneeden. 

Men vindt deezen, zowel als de anderen, op 

de Molukkifche Eilanden, en inzonderheid op 
Amboina , zo BRissoN getuigt. CrLustus zegt, 

dat 'er tweederley Paradys-Vogelen zyn: groote- 

re, zynde de fierlykften, die op ’t Eiland Aroe 
alleen gevonden worden, en kleinere, zo fraay 
niet ,van de Papoes-Eilanden , by Gilolo. Dee. 

ze, zegt hy, hebben dic lange Peezen niet, wel. 
ke buiten de Staart uitfteeken in de anderen: 
doch elke foort heeft haaren Koning. 

Á 1,Dsar, IV, bread XV. HOOFD. 

| 
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Befchryving van % Geflagt der KOEKKOEKEN 3 

zo de Europifchen, bunVoedzel , Geroep, en 

Winter Verblyf, byzondere Kigenfchappen 

ten opzigt van de Voortteeling en Opvoe. 

ding; als de groene gekuifde van Guinée; 

de Siamfche, dé bruine van Jamaika, de 

zwarte, ‚ Afchgraauwe en gevlakte, dé 

Goudvlerk van Kanada , en anderen, Lyft 

der Koekkoeken volgens BRIsSSON; 

E KoEKKOEK maakt een Geflagt van Vo- 

gelen uit, ’t welk byna in alle bekende 

Taalen van hun Geluid zynen en wel nagenoêg 

teen zelfden naam heeft. De Grieken noemen 
hem Kokkux, de Latynen Cuculus , de Fran- 

fchen Coucou, Cocou of Cogu, de Ttaliaanen 

Cucco of Cuculo , en de Engelfchen Cuckow. In 

Duicfchland geeft men 'er den naam aan van 

Gucker of Cuckuk, in Poolen van Kukulka, in 

Sweeden van Gjoek of Geecka. 
De Kenmerken , volgens LiNNZUS, zyn; 

een fpitsrondagtige Bek; de Neusgaten met uits 
fteekende randen; de Tong Pylswyze , plat en 

ongefplitft. BRrissoN maakt in zyn dertiende 

Rang , die uit Vogelen beftaat , van welker vier 
ongevliesde Vingeren twee voor- twee agter- 

waards zyn gerigt, en de Pooten tot aan de 

Schenkelen toe gevederd: in deeze Rang (zeg 
| ik) 
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ìk) maakt hy verfcheide Afdeelingen naardege. mm 

daante van den Bek. Die van de derde hebben AFDEEL, 

den Bek eenigzins naar om laag geboogen, van. en 

boven fond , aan de zyden Ge doch in stuk. 

fommigen is het grondíftuk met Borftelhairtjes 

ruig begroeid, in anderen geheel daar van ont- 

Bloot. Van-ieder heeft ‘hy Eén Gellagt: te 

weeten van de ruigbekkigen een Baardvogel uit 

Amerika, in ’c F ranfch Barbu genaamd, en in 

c Latyn Bucco, wegens zyn dikken Kop: van 
de gladbekkigen onzen Koekkoek , waar van 
hy agt-en-twintig Soorten of Verfcheidenheden 

optelt, als volgt.! 

NOR KE OE KEN. 

1. De Europifche(1). | 13.De gevlakte van Soorten 

a. Die van St. Domingo. Bengale (5). ahh 

3. Die van Carolina (7). | 14. De gevlakte Indiaan- » EE 

4. Die van Jamaika (3). felie: | 

5. De zin van | 15, De gevl lakte van Ma- 

Jamaika.*3. | labar* 4. 

6. De Mexikaanfche, | 16. Die van Mane, 

7, Die van Senegal. 17. De zwarte van Ben. 

8. Die van Ee gale (6). 

9. De kleine van Cayen- | 18. De zwarte Indiaan- 

ne. fche. | 

Io. Die van Andalufie | 19. De gekuifde van Bra- 

rn Gl. 
11. De gevlakte van Ca | 20. De gehoornde van 

yenne. Brafil. 

12. De gevlakte vanMin- | 21. De gekuifde van Ko+ 

danao. | | romandel* 2, 

_L Deer, IV, Stur Z ro A 
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Hse od De gekuifde van Ma- van Brafil. | 
AFDEEL, «__dagaskaf. „ 26. De blaauwe van Ma- K 

® XV, 23. De groene gekuifde | _ dagaskar. ; \ 

pe van SiamtT: x. 27. De blaauwe Chinee- Ä 

24. De groene gekuifde | fche, | | 
van Guinée (2). 28. De groote van Mada- 

25. De roode gekuifde gaskar. 

De vier, waar van ik de Afbeeldingen op 

Praar XXXV. geef, zyn in deeze Lyft met. 
Sterretjes * en Cyfers getekend : ook heb ik 
zeven Soorten van LINNaus dus () met geta. 

len aangeweezen. Ik gaa dan tot de Befchry- 

' ving over. 

1 (1) Koekkoek met de Staart aan ’t end gelyk, 
Canoruse Jk : Rt Rf 

| van kleur zwartagtie met witte Stidpen, 
Europifche, | 56 PP 

Hier door wordt de gemeene Koekkoek ver- 

ftaan, dien Rajus Cuculus noftras, dat is die 
van ons Land of de Inlandfche noemt, de twee- 

de van ALDROVANDUS. Deeze Autheur, naa. 

melyk, zegt dat ’er, by Bononie, kleine en 
groote Koekkoeken zyn, en van ieder nog tweee 

derley Soorten, ten opzigt van de kleur. ’ Is 

niet te verwonderen dat hy hier in misleid ge- 

weeft. zy : want nog heden weeten de bekwaam- 

| {te 

(z) Cuculas Caudâ zequali nigricante albo puntatâ, 
Faun. Suec. 77. Sylt. Nat, X. Gen. 52. Cuculus. Gesn, 
Av. 363, ALpr. Ornsth. L. 5. c. 107. Benne Av. 22, 
6. WiLr. Ornith. 62. T. 77. FriscH, Av. 4. T. 40, 4E» 
42. Ray. ofv. 23e ALB: Ave FE. Pe Ô. T.8: OLINe 
ÂY. 30. 
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fte Autheuren naauwlyks ,„ hoe zy de kleur van 
den Koekkoek befchryven zullen; dewyl die 

niet alleen door den Leeftyd , maar ook naar 

den cyd van ’t Jaar, fchynt te veranderen, On- 

dertuffchen is maar ééne Soort van Koekkoek- 

en in de Noordelyke deelen van Europa, en 
aldaar alom bekend, 

In verfcheide andere opzigten heeft de Koek- 

koek moeite verfchaft aan de Schryvers der Na- 
tuurlyke Hiftorie3 of, laat ik liever zeggen; 

kun gelegenheid gegeven tot het opperen van 

een menigte fabelagtige Vertellingen. De minft 

belachlyken zyn; dat hy door den tyd veran: 

deren zou in een Sperwer of dergelyken Roof- 

vogel ; dat zyne Jongen eenigen tyd blind zous 

den blyven: dat hy in de Winter, geheel ont: 

bloot van Vederen, zig in de Stammen van 

holle Boomen verbergen zou, komende in ’ 

Voorjaar te voorfchyn met een nieuw Pluima- 
gie: terwyl anderen willen, dat hy tegen den 

Winter naar warmer Geweften vertrekke , en 

’s Voorjaars wederkome op de rug van eenen 

Wouw of Kuikendief. | 

De vraag, waar deeze Vogel des Winters 

lykften om op te loffen geweeft. Indien men 
het Gevoelen van Krein omhelsde, of geloof 

gaf aan de Hiltorie van een Koekkoek, die om- 
trent Kerstyd door een Boer in Switzerland ge- 

haald zou zyn uit een blok Brandhout , dat hy 

aan ’t Vuur had gelegd; zou men niet in ge= 

5. Drar, IVe STUK, 4 2 bres 

Ik 
ÄFDEEls 

XV. 
Hoorps 
STUK: 

Zyn Win. 

zyn verblyf houde, ís inderdaad een der moeies ter -Verblyf, 
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jj. _breke blyven;, van aan deeze Vogelen een der- 

AFDEEL. gelyke fchuilplaats toe te fchikken, als hy aan 
AV: de Zwaluwen geeft. Maar , hoewel dit laatfte „ 
HoorFD- 
stug, Miffchien, by geval zou kunnen gebeurd zyn; 

is men thans door een Oog-getuige verzekert ; 

dat de Koekkoeken, zo wel als de Kwartels en 

andere Vogelen, weezentlyk naar warmer Lan- 

den verhuizen (*). 

Onder alle Vogelen is ’er geen, zo veel ons 

bekend is, die zulke zonderlinge Eigenfchappen 

heeft. De Koekkoek maakt zelf geen Nett s 

maar legt zyne Eijeren in de Neftjes van ande- 

re Vogelen, die veel kleiner zyn dan hy, en 

Jaatze door die Vogeltjes uitbroeden, Verfcheik 

de geloofwaardige Luiden hebben ditftuk , dat 

uit zig zelve niet onwaarfchynlyk is (4), be- 

waal. 

(*) Zie het Berigt van den Heer GobEHEU, van Mal« 
tha gezonden aan den Heer R £AUMUR ‚ hier voor ‚bladz. 17, 

(Ì) Ik zeg, dat het niet onwaarfchynlyk is; want men 
weer, dat de Vogelen zeer dom zyn in dit ftuk , broee 

dende allerley Eijeren uit, die men in plaats van de hun= 
nen ttilletjes in hun Nett legt. Ik zelf heb, omtrent agt- 
tien Jaar geleeden, de proef daar vangenomen, door vier 
Hoender. Eijeren, niet van de grootíten, te leggen in het 

Nett van zwarte Kraaijen, daar ik de Eijeren tevens uit- 

haalde. Eerft leid’ ik ‘er drie in, die bruin gemaakt wa- 

ren; doch bevindende, dat ‘er ruimte genoeg was, bragt 

ik 'er den volgenden dag een vierde in, daralleenlyk met _ 

Potlood was beftreeken. De Vogel bleef broeden en op, 

den behoorlyken tyd kwamen de Eijeren uit , behalven- 

één. De Kraay deedt de Kuikentjes geen leed, daar hy 

zo gulzig is, en zy zig aan my, één voor één, door hun 

piepen , uit den top des Booms klaar ontdekten. Ik kreeg 

ter twee Hennen van met een Haan, die ik verfcheide 

faaren heb gehouden en niet bevonden dat ‘er eenig vere 
fchil in was, van andere Hoenderen, 

« 

í t 

che 
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waarheid. Het Wyfje verkieft de Neften van 

Vogeltjes die van Infekten leeven , gelyk Groen. 

lingen ‚ Bafterd. Nagtegaalen , Roodborftjes, 

Leeurikken en dergelyken £*), leggende daar 
een Ky in, ’t welk, met of zonder de eigen 

Eijeren van die Vogeltjes, wordt uitgebroed, 

De jonge Koekkoek laat zig eeten brengen door 

zynen Voedfter, verfcheide Weeken lang, en 

door zyne happigheid moeten de andere Jongen, 

zo Zy 'er zyn, van Honger {terven. Ookzegt 

men, dat hy eindelyk zyn Voedfter zelf opvreet; 

om welke reden hy als een Zinnebeeld van de 

grootfte ondankbaarheid wordt aangemerkt. 

Dit laatfte zal miffchien wat ongeloof baar 

voorkomen; doch ik vind het, insgelyks, door 

Oog-getuigen beveltigd. Iemand verhaalt, dat 
hy, ongevaar zeftien Jaaren oud zynde, in de 

Tuin het Neftje vond van een Bafterd-Nagte- 
gaal, waar in een groot Eylag; ’t welk zyn Va- 

der hem belette daar uit te neemen, denkende 

of het ook vaneen Koekkoek mogte zyn. Daar 

kwam , inderdaad , na verloop van eenigen tyd, 

een Koekkoek uit, en deeze Jongeling deede 

hem in een Konwtje met hect Nett, laatende 

het Kouwtje in de Tuin. Het duurde maar 

weinige Dagen , of hy vondt den Bafterd-Nag« 

tegaal tuffchen de traaliën bekneld zitten met 

zyn Hals, terwyl de Koekkoek deszelfs Kop in 
| zy- 

(*) Linnaus zegt, dat hy in Sweeden gemeenlyk 
wordt opgevoed van de witte Kwik(taart, Faun, Snec. 
p. 2) ‚ 

1, Deer, IV. STUK, Ë, 3 
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I. zyne Keel hadt. In die gefteldheid bragt-hy 
pr het Kouwtje naar ’t Kollegie der Proef-onder- 
Hoorp. Vindelyke Natuurkunde van Profeflor. Gorr- : 

STUK. _SCHED, die verhaalde, dat aangezien de Bafterd- 

Nagtegaal de gewoonte heeft om haare Jongen. 

te voeden met Rupfen , de Koekkoek waarfchyn- 

lyk, nu groot geworden en verhongerd, door 

eene overmaatige gulzigheid, zyn Voedfíter dus 

tragt in te flokken, en haer , of miffchien took 

wel het Mannetje, om ’t leven brengt ). 

Voedzel, Een Gevolg hier van, en waar aan men niet 
kan twyfelen is, dar de Koekkoek door kleine 
Vogeltjes wordt nagevloogen; doch, dat hy de 

ftoutheid hebben zou van die aan te'vallen, is 

niet waarfchynlyk. Hy is uit zyn aart geen 

Roofvogel , hoewel hy van Rupfen, Infekten 

en Wormen leeft. Men kan deeze Vogelen 

geen Brood, Graan, Zaad, of iets dergelyks , 

doen nuttigen, en daarom is ’% moeielyk ze in 

Kooijen te houden. Farsca hadt ’er een, waar 

aan hy in ’t eerft, by gebrek van andere Rup-_ 

fen, Zydewormen gaf ‚ &n Kapellen, welken 

de Koekkoek geheel inflokte. _ Vervolgens 

voedde hy den Vogel met Schaapen - Lever, 
aan ftukjes gefneeden „ als of het Rupfen of 

Wormen waren, en een weinig week gemaakt. 

Men was hem alles genoodzaakt in den Bek te 

fteeken, gelyk de Heer REAUMUR ook met 
de 

(*) Hiftoire des Animaux, par Mifrs. de Nobleville 
€” Salerne d'Orleans, Waris z756, Tom, IL. p. zoa. 

à 
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de zynen ondervonde te moeten doen, zelfs 1, 
wel een Maand lang, na dat zy reeds zo groot ÄFDEEL, 

als de Ouden geworden waren. Die van AV: 

Fersen viel eindelyk, van zelf, op levendige de 
Wormen aan , doch de doode liec hy leggen. 

„Het duurde lang, eer hy iets wilde drinken: 

fchuddende zelfs de druppelen af, die aan het 

Vleefch waren, dat men hem in den Bek ge. 

ftoken hadt. Schaapen- Nieren fcheenen beft 
van zyn Smaak te zyn. | 

De Heer Herissanr heeft , in een Vertoog ; 

dat. door hem, in ’t jaar 1752, aan. de Ko- 

ninglyke Akademie der Weetenfchappen van 

Parys werdt voorgelezen , aangetoond , dat de 

gefteldheid der Ingewanden van den Koekkoek 

zeer veel verfchille van die der Graan-eetende 

en meeft overeenkome met die der Roofvo- 
gelen. De Maag was een zeer wyde, Vliczige 

Zak , met groote Vouwen en Rimpels, gelyk 

in de Raaven dit zelfde is opgemerkt (}). Aan 

het bovenfte gedeelte, daar de Zwelgpyp zig 

in dezelve ontlaft , vondt hy Spieragtige Veze- 

len, in ’t ronde geplaatít, die als een foort van 

Sluitfpier fcheenen uit te maaken. De aanheg- 

ting van deeze Maag , van rondsomme , toonde 

zeer duidelyk „ dat de Verteering in dit Beeft 

‘op gelyke manier moet gefchieden, als in de 

Vogelen die van Vleefch of Infekten leeven; 

| ‚Re 

(}) Zie bladz. zoo, hier voor. 
1. Deer. IV. Stur. — Â4 
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gelyk wy gezien hebben dat de Koekkoek 

doet (9). 

Deeze Vogel is inzonderheid aanmerkelyk 

wegens het Geluid, waar van hy den Naam 

heeft, en waar mede hy het Voorjaar, of lie- 

ver het begin van den Zomer, aankondigt. 

SCHWENCKFELD verhaalt, dat, in: Silezie, het 

gemeene Volk en de Kinderen, volgens eene 

oude Bygeloovigheid, zig verbeelden, dat hy 

het getal van Jaaren, welken zy nog te leeven 
hebben , voorfpelt aan den genen , die hem 

‘er hem het eerft naar vraagt. Zy rekenen dit 

naar de maalen, welken zy hem Koekkoek 
hooren roepen, na de gedaane Vraag. Hy 

roept doorgaans van ’t begin van April tot aan 

St. Jan; vervolgens is zyn Geroep zeldzaamer, 

en wordt na den Oogft byna nooit gehoord. 

Dit Geluid ‘kan , even als in de Eendvogelen, 

wanneer hy dood is, door eene drukking van 
het Borftbeen tegen de Rug worden hervoort: 

gebragt (+). Men weet ook, hoe het gemak- 

kelyk , met zeer eenvoudige Werktuigjes , 

daar de Kinderen mede fpeelen , na te bootzen 

zy. Men kanze, wegens hunne fchuuwheid, 

met een Snaphaan naauwlyks treffen „niette. 

Sen: 

(*) Zie het gemelde Vertoog , in het IV. Deer. der Uit= 
gezogte Verhandelingen , bladz. zog, als ook bladz. 42, 
hier voor. s 

(}) Zie de Stokh, Verband. TIL Deen p‚ 80, en hier 
voor, bladz, 30. 
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genftaande hunne Vlugtlaag , kort, afgebroken 
en onvaft is. Rail ib 216 

De grootte van een volwaffen Koekkoek is als 

een Tortelduif. De kleur, volgens den Heer 

BrissoN , van boven Afchgraauw , van onderen 

vuil.wit, met bruin overdwars geftreept; de 

Hals van onderen bleek Afchgraauw : de Staart- 

‚pennen zwartagtig, aan de tippen wit; de agt 

middelften met witte Vlakken omtrent de 

Schaft, en aan de inwaardfe randen, gefpren- 

keld; de buitenfte wederzyds met wit over- 

dwars geftreept. LiNN&Us vondt dergelyke 

kleur aan een Wyfje , in ’t jaar 1732, dat 

1 

Á FDEELa 

XV. 
Hoorp- 
STUKe 

Kleur. 

twee Eijeren in haar Lyf hadt, als groote 

Erwten, en den Buik vol ruige Rupfen. In % 

volgende jaar kreeg hy een Mannetje, zynde 

volkomen van de zelfde kleur, behalve dat aan 

den hoek des Beks een ruim, zagt, geel Vlies 

was, gelyk in de jonge Moflchen. Hy vraagt; 

of dit een jonge Koekkoek ware (*). 

BRIsSON zegt ‚dat in de Ouden de hoeken des 

Beks ook Saffraangeel zyn. Hy befchryft ons 

de kleur van een jongen Koekkoek zeer om- 

ftandig. Alle Vederen byna, die den gehee.- 

len Vogel dekken, zyn met wit gerand, en 

dit geeft hem een zeer fraaije Vertooning. Dic 

der Wieken zyn, bovendien , met kleine rood- 

agtige 

(}) Faun. Suec. Ut fupra. Het Mannetje was al roe- 
pende gedood, en daar uit hadt men miffchien de Sexe 
opgemaakt: want FriscH zegt,dat het Wyfje nooit roept, 

J, Deer, IV. Stuk, fr 5 

Jonge 
Koekkoek 
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agtige vlakjes getekend. Van onderen is het 

Lyf en de Keel, met bruine en witte Strepen, 

gebandeerd. De Slagpennen hebben ook „ be- 

halve de witte randjes aan de tippen, verfcheide 

roodagtige Vlakken aan de buitenzyde. De 

Staartpennen zyn even als in de Volwaffenen: 
zo ook de kleur der Pooten, die geel is, en 

die der Oogkringen, welken glanzig vaal zyn, 

of Hazelnooten-kleur. Fuiscm geeft de Af- 

beelding van een rooden of roffen, zynde een 
Verfcheidenheid van den jongen Koekkoek, 

wiens Vederen, in dit geval, niet met wit, 

maar met rood of ros gerand zyn. 

De Koekkoeken worden weinig gegeten,om dat. 

zy zo zeldzaam zyn; doch de Jongen hebben een 

zeer aangenaamen Smaak, zo Peintus getuigt. 

De Ïtaliaanen, die in ’t ftuk van Wildbraad 

niet zeer keurig vallen , maaken ‘er veel werks 

van; doch de Duitfchers fchynen als met af keer 

daartegen aangedaan te zyn. Ook behooren zy; 

by de Jooden , zo wel als de Raaven en derge- 

lyke, onder ’t verbooden Gevogelte. In de Ge- 

neeskunde plagt de Afch der Koekkoeken , te- 

gen de Steen, het Kolyk, de Vallende Ziekte 

en Koortfen, in gebruik tezyn; doch ErTMuL- 

LER oordeelt, dat men beter deede , Sop te 

kooken van deeze Vogelen, en die den Lyder 

te doen nuttigen. Men heeft den Drek weleer 

als een beproefd middel tegen de Hondsdolheid 
aangepreezen; wanneer van een half of geheel 

Drachme, een Nagt getrokken zynde in cen 
Glas 

ve ae 

a dn Fn Ep en Ie edad - 
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Glas laauwen Wyn, des morgens het doorges IE 

__geegen Vogt ingegeven werdt. Ook ishet Vet AFDEELe 

van deezen Vogel, volgens ScropeRus , diens- sen 
tig stegen ’t uitvallen van het Hair, indien het srux. 
Hoofd daar mede wordt geftreeken of befmeerd. 

(a) Koekkoek met de Staart aant end gelyk, Ai 
gen opftaande Kuif op geld de voorfte pk ds 

Slagpennen rood. Gek uifde, 

Men vindt deezen, by de hedendaagfche Vo. 

gelkenners, genaamd Touraco of Koninglyke 

Vogel , wegens de Schoonheid van zyne kleur en 

Geftalte. De Engelichen geeven ‘er den naam 

van Gekuifden of gekroonden Vogel van Mex- 

iko aan. BerissoN noemt hem, naar de Plaats 

waar van de zyne afkomftig was, den groenen 

gekuifden Koekkoek van Guinée, 

In grootte komt hy , ongevaar , met den 

Aakfter overeen..Op den Kop is een Kuif van 

lange Vederen, aan ’t end rood, die de Vogel 

naar believen kan opzetten en nederleaten. 

Voor ’t overige zyn dezelven, gelyk ook die, 

welken ’t geheele Lyf, van boven, de Wie. 

ken en de Borft dekken, donker groen; maar 

het laagfte van de Rug, en de Stuit, Purper- 

agtig blaauw; het onderfte van den Buik zwart- 

agtig: door de Oogen loopt een zwarte, boven 

en 

(2) Cuculus Caudî equali, Capite criftâ ereQâ, Re. 
migibus primoribus rubris. Syt. Nat. X. Touraco. Als. 

Av. 2. p. 19: T, 19: Epw. Av. 7. Ì. 7e 

1. Deer, IV,STUKe 
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rt. en onder dezelven zyn witte Streepen: de vier 
AFDEEL, voorfte Slagpennen zyn hoog-rood , met zwarte 

XV. randen; de Staartpennen Purper-blaauwagtig. 
H > | 
pn De kleur der Oogleden is heerlyk hoog-rood „ 

ee 

die van den Bek roodagtig bruin, van de Poo= 

ten en derzelver Klaauwen Afchgraauw. 

Siamfche. Onder de gekuifde Koekkoeken heeft Bris- 

Pl. XXXV. son een groenen van Siam , die ook zeer fraay is, 

HiB zi door hem afgebeeld volgens eene Tekening , 

aldaar naar ’t leven gemaakt. Dezelve is wat 

grooter dan een Gaay, van kleur, over ’t ge- 
heele Lyf, donker-groen, en met een kleine 

Kuif op ’t hoofd. Zyn geftalte is zonderling 
wegens twee lange Staartpennen, de buitenften 

naamelyk ; die del of zes Duimen buiten de 

anderen uicfteeken en niet dan aan ’t end, om- 

trent ter langte van drie Duimen , gebaard zyn. 

De Heer Brisson heeft nog een gekuifden 

rooden en een geelagtigen Koekkoek van Bra- 

fil, als ook een gehoornden uit dat zelfde 

Geweft, wiens Kuif als twee Hoornen maakt, 

wordende aldaar Atingacu Camucu geheten. 

Zyn kleur is van boven zwartagtig, van on- 

deren Afchgraauw. Ook heeft hy een gekuif. 

den van Madagaskar, die van bowen groenag- 
tig Afchgraauw, van onderen rosagtig wit is; 

en een gekuifden van Koromandel, hier nevens 

afgebeeld. 

Zwarte van De grootte is als een Berg-Lyfter: de kleur 
EERE van boven zwartagtig , van onderen wit: met 

Fig. 2e Hals 

PlXXXV. een ronde gryze Vlak agter de Oogen ; de 
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Hals van boven wit gekraagd: de groote Slag- IE 

pennen ros, de Staartpennen zwartagtig. De Arpren 

middelften deezer laatften zyn veel langer dan XV. 

de zydelingfchen , die allengs korter worden tot et 5 | 

aan de uiterfte toes welke de kortíte is. De ie 

Oogkringen zyn geelagtig. Hy onthoudt zig aan 
de Kuft van Koromandel. 

(q) Koekkoek met een puntige Staart, bet Lig- rm. 

baam bruinagtig > van onderen bleek-rood , met „reke: 

roode Oogbasrijes. Jamaika. 

Hy wordt gemeenlyk de groote Koekkoek ge. E 

heten; daar hy doch maar weinig grooter dan 

een Merel is: doch Rajus geeft ’er, met meer 

reden, den naam aan van groote graauwe Specht, 

Hy zegt, datde Engelfchen, op Jamaika, hem 

Regen- Vogel noemen, om dat hy, door een 

meer dan gewoon Geroep, den Regen, zo men 

zig verbeeldt , zou aankondigen. Wegens het 

Wollige grysagtige Pluimagie, zegt hy, wor. | 
_denze Oude Mannen of Besjes getyteld, Men 

vindtze op dat Eiland, het geheele Jaar door, 

in de Boflchen en Haagen. 

Een anderen Koekkoek van Jamaika heeft kr 
MNN 

BrissoN uit het Kabinet van REAUMUR afge- it. 3e 

beeld , 

(3) Cuculus Caudâ cuneiformi, Corpore fubfufco , 
fubtus teftaceo , Ciliis rubris, Syfh. Nat. X. Cuculus 
major. SLOAN. Jam. 2. p. 312. T. 258. f. 1, 2. Cu- 
culus major olivaceus ‚ Caudâ longiore, Ciliis rubrig, 
BROWN. Jam. 476. Picus major leucopbzeus f. caneg« 
cens, Pluviee avis & Senex dias, Ray. Er 182, 

1, Deer, IV, Srux, 
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‚pm. beeld, dien wy den Lang - Bek noemen „ omt 

AFDEEL. dat de Bek over de twee Duimen, dat is eens 

EE 5 zo lang is als in de andere. Hy voert op’ Ja. 

srux, maika ook den naam van Regen-Vogel, en van 

Oud Man of Besje: want zyne kleur is even. _« 

eens. In grootte komt hy; byna ; met onzen 

Europifchen Koekkoek overeen. 

IV. (4) Koekkoek met een puntige Staart „ een 
Glandartus, sj } | 
Spaanfche. Kuifje op ’t hoofd, eenn zwarten Band om de 

Oogen. | 

Men kan deezen met regt de Spaanfche noes 

men , alzo hy huishoudt in dat gedeelte van 

Spanje, ’t welk Andalufie heet, volgens Krein, 

die hem noemt Cuculus Andalufie,. EDWARDS 

befchryft en beeldt hem af, onder den naam 

van de groote gevlakte of vaal gevlakte. Hy 

heeft omtrent de grootte van een Aakfter. De 

kleur is van boven donker-bruin , van onderen 

fos- of roodagtig: op den Kop blaauwagtig 

Afcngraauw ; een breede zwarte ftreep over de 

‚ Oogen heen; de Wieken van boven wit en 

bleek - Afchgraauw gevlakt: de Staartpennen 

zwarcagtig „ de zydelingfche wit geftipt : de 

Bek, Pooten en Klaauwen, zwart. 

v. (5) Koekkoek met een puntige Staart, bet Lyf 
Scolopaceus. overal grys en bruin gewolkt. 
Gevlakte | 

van Ben- _ Krein 
gale. (4) Cuculus Caudâ cuneiformi „ Capite fubecriftato , 

fafcia ocularí nigra. Syff Nat, X. Cuculus fulvus macular 
tus. Epw. Av. <7. T. 57 À 

($\ Caculus Caudâ cuneiformi, Corpore undique gri 
feo fufcoque nebulofo. Syft. Nat. X. Cuculus Indicas 

fufcus maculatus. Epw. «Ay. 59: Te 59 
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„Krein noemt deezen, Bengaalfche Koekkoek, — zi 

" wit bruin, ros en Afchgraauw , van ’t Hoofd tot AFDEELe 
de Staart toe , gemengeld. Eowarpsgeeft’erden _XV- 

we HOON 
naam van bruinen gevlakten Koekkoek der Indiën sryjr. 
aan, en hy zegt, dat de Inwooners van Bengale 

hem neemen Bougbtfallick. De grootte is omtrent 

alseen Lyfter , doch het Lyf en de Staart veel 

langer. De kleur is van boven rosagtig van 
onderen wit: doch over het geheele Lyf zyn 

de Veders met bruin gerand, waar by eenig 

ros gemengd is aan den Onderbuik: de Staart- 

pennen rosagtig , met bruine dwarsftreepen ; 

{chuins geplaatft , wederzyds: de Bek en Poo- 

ten groenagtig geel, de Nagelen bruin. Hy 

onthoudt zig in Bengalc. 

Ik geef hier de Afbeelding van den gevlak- Malabaare 

ten Koekkoek van Malabar, dien de Heer Beis- A 
SON volgens cene Tekening, welke naar een Fig. 4. 

levendigen Vogel gemaakt was, heeft doen in 

’t Koper brengen. Hy wordt van de Malabaren 

Cuil geheten. Zyn grootte is een weinig min- 

der dan die van onzen Koekkoek; de kleur van 

boven zwartagtig Afchgraauw , met witte Vlak. 

ken, van onderen wit, met dwarfe Afchgraau- 

we Vlakken gemengeld ; de staartpennen zwart. 

agtig, met witte dwars-ftreepen: de Oogkrin- 

gen bleek Oranje: de Bek, Pooten en Klaau- 
wen, bleek Afchgraauw. 

De Ooflindifche gevlakte , waar van het Man. Philippya» 

netje en Wyfje door den Heer GRAAF vAN Ben. cie: 
TINCK aan den Heer REAUMUR was toegezonden; 

I, Deer, IV, Stuke ‘ | is 
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u. is merkelyk fraaijer van Kleuren; doch hy Kan _ 

ÁFDEEL. niet ophaalen tegen den gevlakten Koekkoek 
ek van Mindanao, een der Philippynfche Eilanden, 

sruK. die ín het Kabinet van den Abt AuBrv bewaard 

wordt. Deezeis van boven bruin, meteen Goud- 

groenen glans, gelyk ook de Staartpennen , met 

rosagtige dwarsftreepen; van onderen wit, met 

zwartagtige banden; de Hals bruin met witte 

Vlakken: het Lyf vàn boven witen ros gevlakt. 

In grootte overtreft hy onzen Koekkoek zeer. 

VI. (6) Koekkoek met een puntige Staart, bet Lyf 
Niger. glimmend zwart, den Bek geel. 

Zwarte van 

Bengale. De zwarte Indiaanfche wan EpwaArps, die in 
Bengale Cukeel geheten wordt, voert by KLEIN 

den naam van blaauwagtie zwarten Koekkoek, 

met een geelen Bek, de Pooten kort en vuil - geel , 

van Bengale. De kleur is zwart met eenweer- 

fchyn van groen en blaauwagtig paaarfch over’t 

geheele Lyf, zelfs de Staartpennen; doch die 

der Vlerken zyn, inwaards en van onderen , ge- 

heel zwart. Hy heeft de grootte omtrent van 

een Merel. 

De zwarte Ooflindifche , dien de voorgemelde 

Hoog-Edele Heer aan den Heer REraumur hadt 

gezonden, heeft byna de zelfde Kleur, doch 

de grootte is, ongevaar, als een Duif, en de 

Bek niet geel, maar, gelyk de Foo bruin; \ 

de Nagelen zwart, 
(7) Koek= 

© Cuculus Caud4 cuneiformi, Corpore nigro nitido , 

Roftro flavo, Syt. Nat, X. Cuculus Indicus niger. Eow: 
eÁv. 58 T. 53. 
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EED Koekkoek met eene puntige Staart, ‘bet Lof u, 
van boven Afchgraauw, wan onder en Wits AFDEELe 

de Onderkaak geel. XV, 
Eion D= 

STUK, 

ä f 
By de Engelfchen voert deeze den naam van 

vii 
Karolinifche Koekkoek. Hy is omtrent van groot- _gmericds 

te als een Merel. Die van St. Domingo, wel- uus. 

ken Brisson afbeeldt, is byna over ’t geheele Kaal 
Lyf Afchgraauw , en van grootte als een Berg- 

Lyfter. Beiden gelyken zy, derlialven , in kleur 

veel naat den Europifchen of gemeenen Koek= 

koek , doch zyn kleiner van Lyf , en de Staart 

verfchile door zyne puntigheid, dewyl de mids 

delfte Slagpennen langer , niet gelyk met de 0» 

\erigen zyn. 

(8) Koekkoek met de Staart eenigermaate 8e- vil. 
vorkt, de Keel en Borft zwart , rood van Auras 
Net Gouds 

ie ' Vletk: - 

‚Men vindt deezen, by Catrrsry, de groote 
Specht genoemd , met Gouden Vlerken, en daar- 
om geet. Ik: er den naam van Goud. V lerk AA 

die beter is dan vergulde of Goud-Koek koek. 

Het is een fierlyk gefprenkelde Vogel , heb. 

bende de Schaften der voorfte Slagpennen Goud- 

geel, en de Staart gelykt naar die van een Specht: 

(7) Cuculus Caudà cüneiformi , Corpore (úpra cinerea; 
die albo, Maxillà inferiore lute?. Syff. Nat. X, Cucuís 
lus Carolinianus. Carzrsa. Car. 9. T. 9. 

(8) Cuculus Caudâ (ubforcipatâ, Gulâ Petoreque nie 

gris, Nuchâ rubrâ, Sy/t. Nat. X. Picus major , Alis aff. 
feis. CarrsB, Car. zr, p. 19. T. 18. 

1, Deer, IV, StuK. Âa 
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De Heer Brisson heeft deezen geplaatft ons 
AFDEELe der de Spechten, noemende hem, geftreepte 
KV 

Hoorp- 
STUKe 

Naame 

Specht van Kanada, Hy erkent egter, dat dees 

ze Vogel niet by de Stammen der Boomen op- 

klimt, gelyk de manier der Spechten is, maar 

op de Takken zitten gaat. Dezelve, onthoudt _ 

zig, zegt hy, in Karolina, Virginie en Kanada ; 

leevende van Wormen en andere Infekten, die 

hy uit den Grond haalt. Het Wyfje verfchilt 
van ’t Mannetje, doordien het den Kop van 

boven grys-bruin heeft; dat de roode kleur 

van ’t Agterhoofd zo hoog niet zy , en dat de 

groote Slagpennen geen Vlakken hebben, aan 

de buitenzyde. De kleur van ’t Lyf is boven 

op grys-bruin , van onderen bleekvaal , met ronde 

zwarte Vlakken getekend. _ 

RONNORTELENNOTROEKDN 

XVE HOOF DST Ok 

Befchryving van ’t Geflagt der DRAAIHALZEN 5 
Vogelen, die wegens eene byzondere Eigen- 

febap dus genoemd worden. 

Nder de Koekkoeken is van fommigen, 

_ van anderen onder de Spechten, een Vo-_ 

gcl geplaatft geweeft, aan wien van BrissoN en 

LinNaus , beiden, thans een byzonder Geflagt 

wordt toegekend, onder den naam van Torquil- 

la en PFynx (rt). Wy geeven ‘er den naam 

| van 
Cz) Jynx, Torquilla. £yff. Nat. X. Gen. 53. Cuculus 

fubgrifeus maculatus, Reâricibus nigris fafciis undulatis 

i | Faun. 
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van Mienaters aan , naar ’t Hoogduitfch,dien _ ir, 
de Engelfchen mec hun Wryneck , de Fran- AFDEFE, 

fchen met Torcol , de Icaliaanen met Tortocollo hed 

Witdrükken. Hy wordt ook wel Formicula, ensrux, 

in *t Engelfch Emmelbunter geheten, om dat 

hy op Mieren jagt maakt. | 

In de dertiende Rang ván BRrisson, die uit Kenmêt: 

godanige Vogelen beftaat, welker Pooten tweeken: 

voor- twee agter- Vingeren hebben, die onge- 

vliesd zyn, en de Pooten gevederd tot aan de 
Schenkelen; waar in derhalve de Koekkoeken 

niet alleen , maar ook de Pappegaaijen eh ver. 

fcheide anderen zyn begreepen ; maakt de Draais 
hals met den Specht de eerfte. Afdeeling uit: 

om dat derzelver Bek regt is, de Tong zeer 
lang, en van gedaante als een Aardworm. In 

de Draayhals is, bovendien, de Bek dan ’% 

end fcherp, en de Staartpennen zyn buigzaam, 

Linnaus ftelt tot deszelfs Kenmerken: den 

Bek rondagtig en fpits; de Neusgaten ingedoo- 
_ken; de Tong rolrond, Wormswyze, by uit- 

ftek lang, met een fcherpe punt. 

Van den Draaihals ís maar ééne Soort be- Bigeri- 

kend, die in Europa gevonden wordt , en Eon dis 

Voorjaars zig onthoudt in de Noordelyke dee 

len. Hy leeft van Mieren; die by op gelyke 
Wy= 

Fau. Suec. 78. T. 1, £ 18. Jynx f. Torquilla, sd 
sh 76. a. GESN. «Av. 573. ALpa. Ornith. L i2. € 

Jonsr. „Av... T. 42. Winn. Ora. g5. T. ze 
Bui Av. 44. Rups. Lapp. 66. T. 66. ALB Av, t, 
prr. T. 21. FriscH, Av. T. 38, 

E, Derte IV, STUKe Aa 2 
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IL. \wyze als de Mieren-Eeter vangt , door het 
ÄFDEEL. uiefteeken van zyne Tong, waar aan dezelven; 
El door een lymig Vogt, vaftkleeven; zo dat hy=e 

stuk. Ze kan inflokken , gelyk hy doet, zonder datze 

aan zyn Bek raaken. Die heeft. hy met de 
_Spechten gemeen, gelyk ook, dat hunne Tong 

in ’t Voorhoofdis ingeplant, zegt Lingus, en 

dat zy geen blinden Darm hebben. Hy boorts 

egter , geen Gaten in het Hout, gelyk zys 

maar neftelt in oude Boomen of aan de Huis 

zen , broedende agt of negen Eijeren uit. Het 

Geluid, dat hy maakt, wordt, van fommigen;, 

‚by dat van eene Dwarsfluit vergeleeken. Men 

kan hem naauwlyks temmen, en, in de Hand ge- 

houden wordende , keert hy altoos den Kop 

agterwaards, en wringt zyn Hals op zulk éen 
ongewoone wyze, dat men hem deswegens ; 

van ouds her, Draayhals heeft geheeten. Hy 

kan ook de Veders om zyn Kop overend zet. 

‘ten als een Kuif. Men telt hem onder de eete 

baare Vogelen, niet alleen , maar , in de Herfft 

vet geworden zynde , agt men hem byna zo 

| fmaakelyk als de Ortolaanen. 

Geftaïte. _Niettegenftaande de Draaihals, in grootte, 
Lea naauwlyks een Lecurik evenaart, mag men hem 

onder de fchoontte Vogelen van ons Werelds- 

deel tellen, zegt Ray, wegens zyne Kleur. 

Van boven is hy grys; volgens BRISSON, (die 

hem uit het Kabinet van REAUMUR heeft afge. 

beeld ,) met bruin en zwartagtig overdwars en 

golfswyze gemengeld; van onderen rosagtig 

mcE 
ne: Wen gn ig ene ze LE 
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met zwarte dwarsftreepen; aan den Buik vuil 1. 

rosagtig wit, met zwart gefprenkeld. De AFDERLe 
Staartpennen zyn bleek grys, met golfswyze pra | 

ftreepjes en zwartagtige Vlakken, en breede srum 
____zwarte Banden, De Oogkringen zyn geelagtig 

bruin: de Pooten hellen naar bleek-rood: de 

Bek is Loodkleurig. | 

Het Wvyfje verfchilt van ’t Mannetje, door 
dien het bleeker is gekleurd, zegt BRrrsson; 

doch Doktor DerHam heeft opgemerkt , dac 

er een zwarte Band, in de Draaihals , langs 

de Rug loopt , die in ’t Mannetje aan den Hals 

eindigt; doch in ’*t Wyfje zig over den Kop 

uitftrekt tot aan den Bek. 

Een Vogel, die met deezen naverwand zou Geftreepte 

zyn ‚ volgens ALDROVANDUs (*), wordt van Draaihals. 

BrissoN als eene Verfcheidenheid opgetekend, 

onder den naam van geftreepte Draaihals. In 

grootte verfchilt hy weinig: doch van boven is 

de graauwe of roeftagtige kleur , zeer aardig , 

met geele Vlakjes overdwars gefprenkeld; van 
onderen de witte verfierd met overlangfe geele 

Streepjes. De Slag. en Staartpennen zyn van 

kleur als de Rug; de Pooten geel; de Nagelen 

groot, krom en zwart. 

(*) Jyngi congener. ALprave „Av. Tam. 1, p. 868 
Jorsr. Ar. p. êr. Tab. XLIE 

IDeer IVe STUK. Aa 3 
* 
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In AOR: Oke SRK 
AFDEEL. 
sa XVIL HOOF DS AUK XVI | | | Mie 
Hoang: I , D jn G {l d E En , 

en Befchryving van 't Geflagt der SPECHTEN » 20 

de zwarte als de groene en bonte Europifche, 

benevens verfcheide Uitbeemfche: waar in 
bet zeer aardige Geftel , en de konftige Wer- 

king van derzelver Tong , in bet vangen der 

Iníekten, opgehelderd wordt. 

Naam. TIE Griekfche Naam, die aan deeze Vogelen 

hee algemeen wordt gegeven, te wee. 

ten Dendrokolaptes en Druskopos of Xulokopos,drukt 

hunne byzondere Eigenfchap uit , van op de Boo= 

men te kloppen ‚ om daar in te booren of gaten 

te maaken met hunnen Bek. Hier om noemen 
vok de Duitfchers hun Baumbecker en de Engel 

ichen Woodpecker ; hoewel de algemeene Naam, 

in Duicfchland , gelyk by ons, is SeEcHT. De 

Franfchen volgen met hun Pic, de Italiaanen 

met hun Pico, den Latynfchen naam Picus naa. 

De Sweeden noemenze Spillkraka of Tillkr aka. 

Kenmer. De Kenmerken, volgens LinNabs, zyn: dat 

ken, Bek veelkantig is, regt, aan de tip Wigs- 

wyze; de Neusgaten bedekt met Borftelhair- 

tjes; de Tong rond, by uitftek lang ‚ Worms- 

wyze, fcherp aan de Punt, die met Doornige 
ftekels, welke agterwaards gekeerd ftaan, is 

gewapend. De punt van de Tong is Beenig 

hard en fcherp, zegt Brisson, die ’er byvoegt, 

dat de Staartpennen ty zyn en Wigswyze , 

doch 



VAN DE SPECHTEN. 875 

doch de zes of agt middelften ftrekken zig niet ED 
tot aan ’t end uit; weshalve de Staart zig eeni- AFDEEL. 

_germaate gevorkt vertoont. 

Het getal der Soorten van Spechten isby Lin- 

_NAus dertien , die altemaal, op één naa, onder 

de twee-en-dertig Soorten van BrissoN begree. 

pen zyn, gelyk wy zien zullen. 

(1) Specht , die zwart is, met den Kop boogrood 

van boven. 

XVI 
Hoorp- 

STUK 

Pea 

L 
Martius. 

Kraay- 

By de Ouden heet deeze de zwarte en ook” 

wel de allergrootfte Specht; de Duitfchers noe- 

men hem Moltz-Kraka en Krab-Specht , dat is, 

Hout-Kraay en Kraay-Specht; de Engelfchen 

great black Woodpecker, dat is groote zwarte 

Specht. Hy mag inderdaad dien naam wel voe- 

ren, dewyl hy grooter is dan een Kaauw, ge. 

lyk BrissoN aanmerkt, die hem de zwarte 
Specht , Pic noir, noemt. De kleur isin ’t Man. 

netje zwart, doch in ’t Wyfje zwartagtig : bei 

den hebben zy een langwerpige hoog-roode of 

purpere Vlak, die van ’t grondftuk des Beks 

tot aan ’c Agterhoofd loopt: de Bek en Poo. 
ten zyn blaauwagtig Afchgraauw. 

Deeze groote Soort van Spechten onthoudt 

zig in ’t Gebergte zegt BRissoN , hebbende’er 

een 

(z) Picus niger, Pileo coccineo, Faun. Suec. 79. Soft. 
Nat. X., Gen. s4. Picus niger maximus. GESN. „Av. 708. 
ALDr. Orn. ĳ, 12 Av. Ze Pe 26. T. 27 FRISCH, vÁ ve 

T. 34 f. 1. 

1, Deez. IV, StuKe J\ a EN 

pecht. 
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U, een uit Switzerland gekreegen. Volgens Eis 
AFDEEL, geus zou dezelve in Engeland zeer zeldzaam 

Rd led zyn. Zy woonen in Duiefchland en andere dee» 

stug. len van Europa, zelfs in Sweeden; alwaar zy 

voor zig een gat booren in oude geftorven Boo: 

men, om ’er in te neftelen. 

(2) Specht, die zwart is, met een roode Kuif, En 

Principalis, hebbende een Streep wederzyds aan den Hals , 
Zwarte gee Ne) 
OEE 5e ende Slagpennen van den vweeden rang, wit. 

vit- Bek, 
Men vindt deezen , van KLEIN, groote zware 

te Specht met een witten Bek, geheten, en van 

CarersBy een van de groot{te Soort, met een 

witten Bek. BRissoN geeft ‘er den naam aan 

van Zwarte gekuifde Specht van Karolina, en 
hy getuigt , dat dezelve ook in Virginie , Nieuw 

Spanje en Brafil, te vinden zy , alwaar de Span- 

jaarden hem noemen Carpenteros, de Portugee- 

zen Córtapao, de Brafiliaanen pecu en de Mex- 

ikaanen Quatotomomi. 

De grootte is als een Europifche Kraay: hect 

geheele Lyf en de Staartpennen zyn zwart, 

gelyk ook de grootfte Slagpennen: die daar aan 
volgen, benevens de Vederen van deonder- 

Rug en Stuit, zyn wit, en een ftreep van die 
kleur ftrekt zig van de Oogen nederwaards langs 

den Hals heen. Op den Kop heeft hy een Kuif 

van hoogroode Vederen, fommigen wel twee 
| Dui. 

(2) Picus niger, Criftâ coccineâ, teeniautrimque Collas 
ri Kemigibufque fecundariis albis. Syff. Nat. X. Picus 
maximus, Roftro albg, CATEsB, Car, Ee p. 1Ó. T. 56, 
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Duimen lang, die hem een Vorftelyken zwier ik EE 
; FDEEL, 

geeven. De Oogkringen zyngeel; de Bek wit; en ie 
han VI 

de Pooten en Nagelen zwart. Het is, om kort poor. 

te gaan, een zeer fchoone Vogel. STUK, 

(3) Specht, die zwart is, met een rooden ge-_ HL 
Pileatus. 

{ Ke, Pe hj 7 hg non Da “lor kwzfaen Kop ‚ de Wangen wit, en de Vler- Zwarte ge. 
ken wit gevlakt. kuifde 

rood. Kop. 

Aan deezen wordt, door Carrsry;, in’ by- 

zonder de Naam gegeven van grootfte Roodkop- 

pige Specht, en KLEIN noemt hem, zwarte 

Specht, met den gebeelen Kop rood , den Bek Lood. 

kleurig. Dic is reden genoeg, om hem rood. 

Kop te noemen, te meer , dewyl LinN«us aan- 

merkt, dat deeze van den Krady-Specht ver- 

fchilt, doordien het rood breeder over den Kop 
verfpreid is. Hy meent dat deeze de Ipecu der 

Brafiliaanen zou zyn. BrissoN, die hem de 

zwarte gekuifde Virginifche Specht noemt ; zegt 

dat dezelve zig onthoudt in Virginie en Guaja- 
na, wordende van de Franfchen aldaar Carpen= 

zeros en van de Índiaanen Ventou geheten. 

Hy is zo groot niet als de voorgaande. Het 

Mannetje heeft, behalve de roode Kuif, den 

Kop rood, doch in het Wyfje is de Kop bruin f 

van boven. Beiden hebben zy de Wangen, Ì 

den Hals van onderen en aan de Zyden, bleek. 

EB 
(3) Picus niger, Capite criftato rubro, Temporibus 

Alisque albis maculis. òyff. Nat. X, Picus niger maxi- 
mus, Capite rubro. CATEsB. Car. 2. p. 27. KALM, Jian, 
2. P: 27te Ipecu. Marcor Èras. 207, 

ke Deer, IV, STUK, Aa s 
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. geel, de Slagpennen zwart. Het Mannetje is; 

AFDEELe insgelyks, aan de Onderkaak rood. 
XV! L__ De zwarte gekuifde Specht van Cayenne , waar 

nen van ik hier de Afbeelding geef uit hee Werk 

deden van BrissoN, verfchilt in kleuren geftalte zeer 

van Cayen- weinig van de voorgaanden. De twee middel. 

PL xxxv.fte Staartpennen zyn in deezen een weinig 

Fig. 6. langer dan de overigen , tegen den aart der 

Spechten. In grootte verfchilt hy zeer veel 
van den Karolinifchen , alzo hy weinig grooter 

is dan onze groene Specht. 

IV, (4) Specht , die zwart is, met het Agterboofd 
odes boogrood , de Schouderen witagtig geftippeld. 

trl Deeze,die niet grooter dan een Zwaluw is,voert 

den Naam van Rleinfbe zwarte Specht by KLEIN, 

en van kleine zwarte Boomkruiper by Arzin ;, 

die ’er eene flegt gekleurde Af beelding van geeft. 

BRissoN noemt hem, de kleine zwarte Specht 

van Mieuw-Engeland , alwaar hy zig onthoudt. 

Het Agterhoofd is rood, doch de randen der 

Wieken en de Onderbuik zyn wit; de Staart. 

pennen zwart; de Pooten geelagtig. 

Vv. (5) Specht met den gebeelen Kop rood, de Wien 

gek nd: ken en Staart zwart, den Buik wit. 
Cephalus. | 

Kleine 
„Kk ' % 

aps (4) Picus niger, Occíipite coccineo, Humeris albido. 

Eis punêtatis. Sy/t. Nat, Xx Picus fecundus niger. ALB. „Av, 
ied 3e Pe 23 Dias) 

(5) Picus Capite toto rubro, Alis Caudâque nigris , 

Abdomine albo. Sf. Nat. X. Picas Capite toto rubro» 
CaresB, Car, 2, p. 20. T. 20. 

Specht 

N\ 
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„Specht met den Kop en Hals rood, wordt 
deeze by Krein, met den geheelen Kop rood AFDEEL, 

by Carrsgy geheten. BRISSON noemt bem rood- ee 

koppigen Specht van Virginie, dochzegt, dat stuk. 

men hem ook vinde in Karolina en Kanada. Hy zn 

voegt ’er by, dat deeze Vogel zeer gaarne by 
de Dorpen zig onthoudt, eetende veel Vrugten 

en Graanen, tegen den aart der Spechten. 

De grootte is omtrent als die van onzen bonten 

Specht. Hy heeft een zwarte ftreep dwars o- 

ver zyn Borft, die, gelyk de Buik, witis. Van 
die kleur zyn ook de kleine Slagpennen ; doch 

“met zwarte Schaften; de Pooten, Beken Klaau- 

wen ‚ Loodkleurig. 

(6) Specht met den top van't Hoofd en de Nek vr. 

rood, de Rug met zwart gebandeerd „ demid. Garolinus. 
| | k a Rood-Buik 

delfte Staartpennen wit met zwart geftippeld. van Karoti. 
na. 

De Naam van Rood-Buik is van CATESBY af- 

komftig: Brisson noemt hem de bonte Specht van 

_Jamaika, en betrekt’er toedien , welken Brow- 

NE noemt, brwin- en wit-bonte Specht, met den 

top van ’t Hoofd rood, de Tong aan de tip ruig, 

De Engelfchen geeven ‘er, volgens EDWARDS, 

die het. Wyfje op Pl, 244 zeer netafbeeldt , den 

naam aan van roodbuikige » of middelflag bonte 

Specht, van Jamaika. 

Hy 
(6) Picus pileo Nuchâque rubris, Dorfo:fafciis nigris, 

Reêtricibus mediis albis nigro punctatis. Sy/t. Nut. X, 

Picus Ventre rubra. CarTEsB. Car, 1. p. 19e 19, £, 2, 

1, Deer, IV, Stur, 

ns nen 
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Hy is wel zo groot als een Merel: de kleur 

van boven zwart met grys overdwars. geftreept. 

’t welk dan zwarte Banden maakt op de Rug. 

De Stuit is wit geftreept. Van onderen is hy 

vuil.rood, aan den Buik met bruine Streepen 5 

aan de Borft roodastig Olyfkleur. Het Wyfje 

verfchilt alleen , doordien het den top van ’t Hoofd 

witagtig ros heeft, niet hoogtood gelyk- het 

Mannetje. | | 

(7) Specht die groen is van kleur, met den top 
wan ’t Hoofd rood, 

Deeze is de algemeenft bekende, inons Wee 

reldsdeel , onder de Spechten. Men vindt hem, 

by de Autheuren, alom voorgefteld en befchree- 

ven onder den naam van groene of Boom-Specht, 

In ’t Franífch heet hy Pic verd, doch wordt, 

by verkorting, fomwylen Pivert en Pic Mart of 

Pimart geheten, naar den naam wan Picus Mar-- 
üus, die eigentlyk egter tot den grooten zwar. 

ten of Kraay-Specht behoort. Hy wordt ook 
wel groen-geele , ja zelfs geele Specht genoemd , 

om dat zyn groene kleur , min of meer, naar’ 

geele trekt. De Engelfchen geeven ’er den Naam 

aan van Rain-Fowl, om dat zyn fterk Kloppen, 
zo men zig verbeeldt , den Regen aan zou kondi= 

gen. In de Noordelyke deelen noemt men hem 

- Hey- 

(7) Picus viridis , Vertice coccineo. Faun. Snec, 80, 
Picus viridis. GrsN. „Av. 710. AuLpr. Ornith. l z2..c. 
34 Wire. Orzith, 93. T. ar. Ray. Av. 42. ALs, Am 
xp. 18. T, 13. FRiscH, AW «oe T. 35° fz. 
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Heyboe, dat zo veel zegt als Gatenhakker , om 

dat hy, met zyn Bek, Gaten in de Boomen 
hake. Zyn kloppen, ten dien einde, op de 
Stammen van dorre Boomen, maakt een Ge- 

luid, dat in de Boffchen zeer ver klinkt, e 

deswegens worde hy in Duitfchland dikwils de 

Timmerman getyteld, 

De grootte is omtrent als een Kaauw , zegt 
Brisson; de kleur van boven Olyfkleurig groen, 

van onderen vuil- wit, naar Olyfkleur trekken- 
de; aan de Sruit geelagtig; op den Kop rood. 

De Staart, die bruinagtig is met zwarte tippen, 

heeft de langte van vier Duimen, daar het ge. 

heele Lyf, met Bek en Staart, de langte van 
twaalf en een half Duim heeft, de Bek om- 

trent twee Duimen. Het Mannetje is aan de 

Wangen en om de Oogen zwart, wit aan de 

Keel; de Borft en Buik groenagtig Golfswyze 
bont, zegt LINNAUs; die aangemerkt heeft, 

dat fomtyds de Kop van deezen Specht paarfch 
was met zwarte , fomtyds paarfch met witte 

_ Vlakjes , fomtyds ongevlakt: ’t welk hy als Ver. 
fcheidenheden te boek ftelt. 

Ìk zal hier van de Eigenfchappen der Spech- 

vi 

ÁFDZSEL, 

NVIE 

Hoorns 

STUKe» 

Eigen. 

ten dienen te fpreeken, om dat die meeftendeels fchappene 

in de groene Specht zyn waargenomen. Het 

kloppen van deeze Vogelen op de Boomen dient 
_ ten deele om daar Gaten in tebooren, ten einde 

daar in te kunnen neftelen. In dit geval zyn 
de Gaten zo rond, of zy met een Pafler ge. 
trokken waren. Sommigen, egter, twyfelen 

5. Dear. IVe STUK, hier 

eee en 
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jj, hier aan en meenen, dat hy veeleer zulks doe 

AÁFDEEL. tot zyn Onderhoud; te meer, dewyl men dik. 

_XVIL. wils; in zodanige Gaten, in plaats van Spech. 

OSE "ten jonge Spreeuwen , of zelfs Vledermuizen , ges 

vonden heeft. ’t Is zeker, dat de Spechten 

het kruipen langs en rondom de Boomen eigen 

is; waar toe zy, van de Natuur, met fcherpe 

kromme Nagelen voorzien zyn; tuftendeboven- * 

dien op de tippen van huone Staartpennen, die 

deswegens altoos zyn afgefleeten. Onder dit 
kruipen ‚ om de Boomftammen en Takken , klop- 

pen zy geduurig met den Bek daar op; ’twelk 

fchynt te dienen om de Infekten, die onder de 

Baft verholen zitten, in beweeging te helpen; 

en ze dan vervolgens, ’t zy uit fcheuren of ge. 

maakte openingen ,‚ met hunne aan ’t end fcher: 

pe en haakige Tons, ’er uit te haalen. Veel. 

erley Infekten, immers , doch inzonderheid Rup- 

fen of Houtwormen,zyn in ’t algemeen hun Voed- 

zel. De groene Specht komt meer dan de an- 

deren op den Grond , om te aazen op Mieren. 
Geftelvan De zonderlinge gedaante. en werkzaamheid 
deTong. van de Tong, die haare aanhegting in ’c Voor? 

hoofd heeft, gelyk LinNeùüs aanmerkt ; gaf 
verfcheide Natuurkundigen aanleiding, om op 

derzelver Werktuiglyk geftel nader ftil ce ftaan. 

ALDrovANpus heeft de Ontleeding daar van 

in Plaat gegeven (*). Borerrr verklaart de 

werking der vier Spieren, die in den Kraakbee: 
Die 

x 

(*) „Av. Tab. 13. 

» Ed 

Ss 
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nigen wortel van de Tong zyn ingeplant, zeer 1, 
omftandig. Hy merkt aan, dac twee van dee- Arpret, 

ze Spieren over den Kop zyn omgeflagen , en Bae 

by het grondítuk van de Bovenkaak aangehegt;s sruzs 

de twee anderen Slangswyze om een Kraakbee- 

nige Katrol gewonden; ten einde haare kragt 

van uitrekking en intrekking te vergrooten (*). 
Ook heeft de Heer PeRRAULT breedvoerig daar 

van gefproken: doch de Heer Merv gaf, na. 

derhand , een naauwkeuriger Ontleedkunde van 

dat Geftel aan ’t licht (}); waar van ik hier 

_verflag zal doen. , 

Van welk een uicgeftrektheid, zegt hy, de Onrlezd. 

Tong van den Specht ook fechyne, ’t is zeker vena 

dat die, op zig zelf genomen, niet meer lang- gaar vas, 
te heeft dan ongevaar een vierde Duims; want 

de langte van het lighaam en de takken van 

het Tongebeen, welke ’er deeze Autheuren aan 
hebben toegefchreeven, behoort eigentlyk niet 

tor de Tong. Dezelve is gemaakt van een klein 

zeer kort Beentje, bekleed met een Peperhuis 

van Hoornagtige zelfftandigheid; de figuur is 

pieramidaal: zy is aan den wortel gewricht met 

het voorfte end van het Tongebeen, dat dege- 
daante heeft van een Stylet , zynde omtrent twee 

Duimen lang en-een halve Linie dik. Dic Tons 

gebeen is, met zyn agterfte end, gewricht aan 

twee Beenige takken, die nog dunner dan het 

Lig- 

(*) De motw Antmalium. Pars. IL, Prop. 13. 
(}) Mem. de U' Acad. Royale des Sciences , de l'Am 

8709, Pp: 85- 
K. DEEL, Evs STWKa 
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zj, Lighaam zyn. Ieder tak van het Tongebeen 
ArveEEL: beftaat uit twee Beenige vezelen, van ongely- 

XVIL ke langte, end aan end te famengevoegd. De 

pb, voorfte Vezel is maar anderhalf Duim lang; de 

agterfte, die aan BoreLLr is onbekend geweeft, 

heeft eene langte van vyf Duimen of daar om- 

trent, zynde vereenigd met een klein Kraakbeen; 

daar zy mede eindigt. Ieder tak van het Ton- 

gebeen is, derhalve, driemaal Zo lang als het 

lighaam van dit Been en de Tong te famen. 

De takken zyn boogswyze g gekromd , ‘en bevat- 

ten tufichen zig den Hals. Hunne voorfte en. 

den gaan onder den Bek heen, in het lighaam 

van het Tongebeen uitloopende; de agterfte ens 

den zyn over den Kop omgeboogen en gaan ter 

regter zyde in de Neus: maar ’t isopmerkelyk, 

dat zy daar niet gewricht zyn; ’t welk veel 

doet tot het uitkomen van de Tong, gelyk in 

’t*vervolg zal blyken. 

Hoornagti. Het Tongebeen, en de voorfte Vezel van des- 

ge Scheede, zelfs takken, zyn beflooten in eene Scheede;, 

gemaakt van het Vlies; dat de Onderkaak in- 

wendig bekleedt. Het end van deeze Scheede 
vereenigt zig aan ’t begin van het Hooragtig 
bekleedzel der Tonge. Deeze Scheede rekt zig 

uit, als de Tong uitg eftoken wordt , en krimpt 

in, als dezelve wordt ingehaald. Het Huisje, 

dat het kleine Beentje van de Tong mede be- 

kleedt, is van boven rond, van onderen plat, 

van binnen hol; wederzyds gewapend met zes 

kleine, zeer fyne puntjes, die doorfchynende 

En 
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en onbuigzaam zyn, het end een weinig naar de 

Keel gekeerd. Men kan naauwlyks twyfelen, AFDEELe 

of dit Hoorntje, met deeze kleine puntjes ge- 

wapend, zal het Werktuig zyn , waar van de srux. 

Specht zig bedient, tot het naar zig haalen van 

zyne prooy ; ’t welk hy met te meer gemak doet, 

aangezien dit Werktuig altoos beftreeken is met 
eene Lymige Stoffe , die uitgeftort word: in 

het end van de Onderkaak door twee Uitwerp- 

buisjes, af komende van twee Klieren , aan de 

binnenzyde van dit Deel geplaattt. 

Om zig van diet Werktuig te bedienen, heeft Spieren van 

de Natuur aan den Specht verfcheide Spieren de Tong. 

gegeven, waar van eenigen behooren tot de 
takken van het Tongebeen en deeze haalen de 

Tong uit den Bek; anderen behooren tot de 
Scheede, die het lighaam van het Tongebeen 

en de voorfte Vezelen van zyne takken bevat: 

deeze trekken de Tong in den Bekterug. Eine 

delyk heeft ook de Tong haar eigen Spieren, 
die dezelve om hoog, om laag en wederzyds, 
beweegen. 

Ieder tak van het Tongebeen heeft maar éé. 

ne Spier, die haaren oorfprong neemt van het 

voorfte binnenzydelingfe deel van de Onderkaak, 

en agterwaards gaande, door het Hoofd heen, 

met zyne wedergaa wordt famengevoegd door 

middel van twee Veerkragtige Banden, die een 

derden famenftellen , welke deeze Spieren 

hegt aan het Vlies van de Neus. Deeze Spie. 

ren befluiten in zig „als in een Kanaal of Geut, 

I. Dees IV, Stu, Bb de 
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de agterfte Vezelen der takken van het Ton- 
gebeen, en dit maakt dat de voorften ‚ met de 

Tong en derzelver Scheede, door de Samen: 

trekking deezer Spieren met kragt wordt uit 

den Bek geftooten; ’t geen niet zo wel hadt 

kunnen gefchieden , indien de Kraakbeenige en. 

den zelf aan Been gehegt of gewricht waren ge- 

weeft. | We 

Om de Tong weder in den Bek te haalen is 

de gemelde Scheede voorzien met twee Spieren , 

die, alzo dit Lighaamsdeel een zelfden Weg te- 

rug moeft gaan, met twee flagen zyn gewonden 

om het bovenfte gedeelte der Lugtpyp, van 

welke deeze Spieren haaren oorfprong neemen. 

Hier toe helpt cok de Veerkragt der Banden 

van aanhegting, behoorende tot de eerftgemel” 

de Spieren, in de Neus, Boven op den Kop is 

eene fleuf, die met de Huid een Kanaal maakt, 

waar in de Kraakbeenige takken van het Ton- 

gebeen een vryën loop en Speeling hebben , in 

het uitfchieten en terug haalen van de Tong; 

zonder zig zydewaards te kunnen verplaatzen. 

Indien men op dit alles agt geeft, zo is 't 

blykbaar, dat Borerur zig grootelyks vergift 

hebbe ten opzigt van de werking deezer Spie- 

ren. Begrypende, immers, dat de Tong, met 

het Tongebeen en deszelfs takken te famen , 

agt Duimen lang zyn, en dat daar van telkens 
vier Duimen uit den Bek komen, zo moet men 

toeftaan , dat de Spieren, zo wel die de Tong 

uitfchieten als die dezelve inhaalen, elk vier 
Dui 
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Duimen moeten ingekort worden tot deeze wer- 
king. Het blykt dat die Autheur niet geweten 
heeft, dat deeze Spieren de geheele uitge- 
ftrektheid van het Tongebeen langs loopen „en — 

overzulks bekwaam zyn tot zulk eene inkor- 

ting. PerRAULT was, in dit geval, nog meer 

van de koers , dewyl hy van de Spieren, die 

om de Lugtpyp geflagen zyn, in ’t geheel geen 

gewag maakt. Ook is al het onderzoek van 

deeze Heeren bepaald geweeft aan die Spieren 3 
welken de Tong uit en in den Bek doen gaan; 

daar zy niet gedagt fchynen te hebben om de 

He IL. 
AFDEELs 

XVI 

HoorD= 
STUK; 

vier eigen Spieren, welken de Tong in deeze 
Vogel heeft, door welken zy op- en neder: 

waards „ naar deeze of gene zyde, getrokken 

wordt , ’t zy dat zy zig binnen of buiten den 

Bek geplaatft bevinde. Deeze allen neemen 

„haaren oorfprong van het voorfte deel der taks 

ken van het Tongebeen, twee van den eenen 4 

twee van den anderen; en loopen uit in viet 

dunne Peezen; die het lighaam des Tonge- 

beens omvatten, en ingeplant worden in den 

wortel van het kleine Beentje der Tonge. Al. 

len te famen werkende , houden zy de Tong 
fegt: in ‘t byzonder werkende , brengen zy 
die naar dezen of genen: kant, op- of neder- 

waards: zo dat de Tong, uit den Bek gebragt 
of weder in gehaald zynde, door de vier boven 

gemelde Spieren; dus altoos in ftaat gefteld 

wordt tot die beweegingen, welken het vangen 

L, Deer, IV, Srux, Bb 2 ed 
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en inflokken van het Aas in deeze Vogelen 

vereifcht. bns 

Dit konftige Geftel van de Tong der Spech- 

ten, is door meer. Natuurkundigen met veel 

verwondering befchouwd. Doktor DerHAM 

merkt aan , dat dezelve zeer bekwaam is , om 

het Ongedierte te ptikken, dooden en uit de 

reeten van het Hout of Steenen te haalen. Als 

de Specht, zegt een ander Schryver, door zyn 

natuurlyke fchranderheid komt te ontdekken, 

dat ’er Gewormte in eenige oude Boom zy s 

loopt hy langs of rondom den Stam heen ,en, 

ruftende op zyne Klaauwen niet alleen, maar 

ook op de Pennen van zyn Staart, boort hy, 

met zynen fcherpen en fterken Bek, een Gat 

in den Boom, waar in hy vervolgens een fterk 

Geluid maakt, om de Infekten in beweeging te 

helpen, in welker Lighaam hy de haakjes en 
puntjes van zyne Tong hegt , om dezelven 

naar zig te haalen en verder in te flokken. 

C8) Specht die groen is, met het Asterboofd 

rood , de Nek zwarts van onderen en van 

vooren wit > met zwarte Vliakken. 

Deeze wordt van Arrin de Bengaalfche , van 

Enwarps de gevlakte Indiaanfche , en van 

Krein de Bengaalfche bonte Specht genoemd. 

BRIs. 

(8) Picus viridis , Occipite rubro, Nuchá nigrâ, fubtus 
anticeque albus nigro maculatus. Sy(f, Nat, X, Picus Bengr 

/ haleníis. ALB. LV. 3 P: Jke ijk 22e Epvw. Ye 12 Te 

xe 
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\BrissoN befchryft hem onder den naam vaa II. 
groene Specht van Bengale. Hy is, zegt hy, AFDEEL, 

een weinig kleiner dan de Europifche , doch, vol. AVIL 
Ei Hoorn. 

gens de opgegevenc maat, moet het bynaeen srux. 

derde verfchillen. De kleur is als boven ge- 

meld; de Woonplaats in Bengale. 

‚ (9) Specht met de Bovenkaak korter dan de On- IX. 
Semiroftris 7 , ES derkaak, Halfbebel. 

. « ‚ N Te. 

Dit is de eenigfte der Soorten van Linnags, 

welke BrissoN niet heeft. Men vindt dezelve 

in ’c Kabinet van den Koning van Sweeden. De 

Woonplaats is in de Indiën. 

(ro) Specht , die wit en zwart bont is, met _ X% 
Varsegatusse 

’ / e den Aars en ’t Asterboofd rood. ann 
k Groote 

In Europa vindt men Spechten, die wegensbonte.: 

hunne kleur bonte Spechten genoemd worden, 

Zy verfchillen byna alleen in grootte, en leeven 
altemaal van Infekten, die zy op de voorge. 

melde manier uit het Hout haalen, nettelende 

ook in holle Boomen. Deeze, die gemeenlyk 

de groote bonte Specht geheten wordt, is de 

allergrootfte , wordende van de Italiaanen Cul 

rofjo 

(9) Picus Maxillâ fuperiore breviore \Afws, Ad. Fr, 
J. p. 16. 

(ro) Picus albo nigroque varias, Ano Occipiteque ru. 
bro. Sy/t. Nat. X. Picus albo nigroque varius, Reêtricie 
bus tribus lareralibus utrimque albefcenribus Faux. Suec, 
8r. Picus varius major Geen. Av. 708. ALpr. Ornith, 
L.r2.e. 32. WiLL Ornzith. 94. T. 21. Rap Av. 43e 

Ars. Av. Is p. 19. T‚ 29, Friscu. „Av. T. 36, f. £n 
LE. Daem. IV. Sruke Bb 4 | 
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rofJo getyteld, wegens zyn roode kleur aan den 

Aars , van de Sweeden Gyllenrenna : men noemt 

hem in Engeland ook Witwall ; doch gemeen- 

lyk de groote gevlakte, in Duitfchland Bunt-_ 

Specht. 

In grootte komt hy den Merel zeer naby, of 
gaat dien zelfs te bovens zo dat.hy veel klei- 

ner is dan de groene Specht. Hy is van boven 

zwart, van onderen rosagtig grys, aan ’t on- 

derite van den Buik rood. Een zwarte Band 

ftrekt zig , wederzyds, van de hoeken des Beks 

langs den Hals uit, tot op-de Borft. De Staart- 

pennen zyn zwart, doch de drie buitenften, 

aan beide zyden, met rosagtig vuil-wit getipt, 

overdwars met zwatte Streepen. Het Mannet- 

je heeft niets roods aan het Agterhoofd , daar 

het Wyfje een roode ftreep heeft. 

(rr) Specht, die wit en zwart bont is, met 

den Aars en top van 't Hoofd rood. 

BrRissoN noemt deezen, eenvoudig , de bonte 

Specht: want hy is maar weinig kleiner dan de 

voorgaande , daar hy gemeenlyk onder huishoudt. 

Ook hebben verfcheide Autheuren hem groote 

bonte Specht genoemd, in onderfcheiding van 

den 

(zr) Picus albo nigroque varius, Ano Verticeque ru- 
bris. Sy/, Nat. X. Picus albo nigroque varius, Re@rici- 

bus tribus lateralibns apice albo variegatis. Faun. Suec, 82. 
Picus varius minor, GESN. „Av. 708. ALDR. Ora, l 12 

Ke 33 WiLts Ornish. 92, T. zz, Ray. Av, 43. HassELg 
42. , 
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den allerkleinften. Hy voert in Vrankryk den 

naam van Epeifche of Culrougeen Pic rouge, in AFDEEL. 
Engeland dien van Fraafche Specht of Hick- tal 

walls de Switzers noemen hem Aakfter.Specht, _sruk, 
en fommige Duitfchers Weis-Specht , dat is wit- 

te Specht. | 

_ Van deezen, in ’t byzonder, getuigt Rayus, 

dat hy met zyn Bek in een fcheur van een Boom 

te fleeken, en zeer fnel heen en weer te be. 

weegen, of door dikwils te kloppen, een hel. 

der kraakend Geluid maakt, dat van verre hoor- 

baar is. Hy is van onderen witagtig geel, en 

aan de Stuit Roozekleurig, 't welk hem voor- 

naamlyk van den voorgaanden onderfcheidt. 

(ra) Specht, die wit en zwart bont is, met  XIL. 

den top van ’t Hoofd rood en den Aars wit, inor. 
Kleine bon. 

asti8. te Specht, * 

Men noemt deezen gemeenlyk de kleine , om 

dat hy niet veel grooter dan een Mofch en klei 

ner dan een Leeurik is. De Hoogduitfchers 

noemen hem Grafs.Specht , de Engelfchen Pian- 

net, en de Italiaanen Pipra, naar het Griekf{ch. 

Zyn kleur ís van boven zwart, met wit over- 

dwars geftreept, van onderen rosagtig met ee- 
nige zwarte Vlakken. De buitenfte Staartpen= 

nen 
(z2) Picus albo nigroque varius, Vertice rubro, Ano 

albido. Syt. Nar. X. Picus albo nigroque varius, Reétris 
cibus tribus lateralibus feminigris. Fans. Suec. 93. HassELQ: 
1t‚142. Picus varius tertius. Ray. Av. 43. Picus varius 
minor, Ars. „Av, 1. p. 20. T. 20. 

5, Deer, IV, Stuk. Bb 4 

Edd 
\ . 
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U. pen zyn ook wit getipt: hy heeft een zwarte 

AFDEEL. « ftreep langs den Hals, als de anderen, en ’ 
ina Mannetje is boven op ’t Hoofd rood. 

STUK. Behalve deezen heeft BRISSON verfcheide uit- 

Kanadafche heemfche bonte Spechten, waar onder die van 
Pl XXXV. Kanada, door ons afgebeeld, de grootte byna 

Fig. ge heeft van den grooten Europifchen bonten. De 

kleur is van boven zwart, op ’t bovenfte van 

de Rug met wit gemengeld; het Agterhoofd ge- 

tekend met een bleek Oranje-kleurigen Band. 

Een witte ftreep loopt, wederzyds, van de hoe- 

„ken des Beks langs den Hals neer. Van de 

zwarte Slagpennen zyn de drie buitenften de ui- 

terfte helft wit, en de naaftvolgende hebben vuil- 

witte tippen. De Bek is Hoornkleur, de Poo- 
ten en Nagelen zyn grys-bruin. 

Groote De groote bonte Specht van Mexiko, dien 

bonte van SgpBa afbeeldt, en welken Krain Jaculator of 

Mexlko. ge Schieter noemt ‚ dat fommigen Harpoenier 

vertaalen ; draagt by MOEHRING den naam van 

Cornix of Kraay; hoewel hy oordeelt, dat de- 

zelve zeer naby komt aan den Graauw-Specht. 

De grootte is, omtrent als die van onzen groe. 

nen Specht; de kleur van boven zwart, van 
onderen wit, met rood gefchaduwd : hy heeft 

wederzyds, een witte flreep agter de Oogen; 

de Schoudervederen zyn wit; de Staartpennen 

wit en zwart bont. 

(23) 
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(13) Specht, die wit en zwart bontis,metdrie- _ IL 

Vingerige Pooten. AFDEEL. 
XVII. 

Onder de bonte Spechten is deze de zonder. Hoorp- 

lingfte, dewyl hy van hun allen verfchilt door it 

de Pooten, die niet meer hebben dan drie Vin-7,;4aêtylas. 
gers of Klaauwen. Hy komt, in Sweeden, dik- Drie-Vin- 

‚wils voor, aan de hooge Bergen van Lapland £°!8°- 
en Dalekarlie, als ook in Siberie en aan de Hud- 

fons-Baay , zegt LinNeus , die ’er één, in ’t Jaar 

1734, op zyne Reize naar Dalland’ kreeg, 
welken hy toen als een nieuwen en nooit bee 

fchreevenen Vogel aanmerkte. BRIssoN twyfelt, 

of deze ook het Wyfje ware, en die, waar van 

Epwarps de Afbeelding geeft, het Mannetje 
van deze Soort van Spechten. Op deeze on- 

derftelling denkt hy, dat die van Cayenne , wel- 

ke in ’t Kabinet van REAUMUR was, miffchien 

wel de zelfde mogte zyn. 

De grootte is omtrent ais de middelbaare bon. 

te Specht: de kleur is boven zwart , in ’t Man- 

netje met witte dwarfe Vlakken : van onderen 

wit, de zyden met zwarte dwarsftreepen : een 

witte band onder de Oogen; de Staartpennen 
Zwart, ten deele met witte en rosagtige tippen. 

Het Mannetje heeft den top van ’t Hoofd rood, 

Zegt 

(x3) Picus albo nigroque varius, Pedibus tridactylis, 
Faun. Suec. 84. ACH. Stockh. 1740. p. 222. Picustridacty- 
us. Epw. „Av. 114. T. 114. Picus tridatylus anomalus. 
Mus. Petrop. 368. 

1.DeEL, IV, STOK, Bb 5 
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IL. zegt BRISSON, en LINNmUus merkt aan, dat de 

| nd BEL Europifche denzelven geel heeft. 

eha Behalve de bonte heeft de Heer BRrissoN ee- 

STUK. nige Spechten, waar aan hy in ’t byzonder den 

Geftreepte naam geeft van geftreepte ‚ waar onder een grootte 

dd en kleine is van St. Domingo. Ik geef hier de 

Fl XXXV. Afbeelding van den laatftgenoemden, die klei. 

PE 8 ner is dan onze bonte Specht, van boven met 

zwart en geelagiig grys overdwars geftreept ; 

van onderen grys, een weinig vaalagtig ; de top 

van ’t Hoofd zwart, doch het Agterhoofd en 
de Stuit rood; de Staart zwart, de buitenfte 

Pennen een weinig grysagtig. De Pooten en 

Klaauwen zwart. 

Geeleen _ Nog befchryft de Heer BrissoN een geelen en 

Wine. een witten Specht. De eerfte ftaat by Rayus bee 

kend onder den naam van de geele Perffaanfche 

blaauw-poot Specht van ALDROVANDUS , die ge- 

tuigt, dat dezelve in Perfie gevonden worde, 

Hy zou van grootte omtrent zyn als de Euro- 

pifche groene Specht. De witte is van Cayen- 

ne gebragt en kleiner dan de gemeene bonte 

Specht. Deeze heeft een vuil-witte kleur over 

’ geheele Lyf, een roode Streep aan de Kaa- 
ken wederzyds, en de Staartpennen zyn zwartag- 

tig: de Pooten en Klaauwen grys. 

Gebruik In Vrankryken Duitfchland fchynen de Spech- 

der Spech: ten van weinig gebruik te zyn, tot Spyze; doch 
li: in Italie worden zy in de Herfft en voor-Win- 

ter, vet zynde, op de Markt verkogt. Men 

plage 
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plagt het eeten derzelven voor Oogkwaalen dien- _ 

ftig te rekenen. Ook werdt het Poeijer der ge- . AFDEEL, 
droogde Beenderen, met Wyn ingenomen, oud- hak 

tyds tegen ’t Graveel en den Steen aangepree- srux, 

zen. 

AARDE PLAN Gee PLA NH 
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Befchryving van ’t Geflagt der BLAAUWSPECH- 
TEN, zo de Kuropifche, als de Amerikaan- 

fchen „ die kleiner zyn „ met een zwarten en 

bruinen Kop , bevattende, jd 

DD Vogel, dien men gemeenlyk BrLAAUW- Naam. 

SPECHT > Of liever Graauwfpecht noemt, 

wordt van LaNN&Us voorge efteld in dit Geflagt. 

GESNERUS hadt denzelven onder den Naam van 

Afchgraauwe of blaauwagtige Specht (*) befchree- 

ven, dochALDROVANDUSs noemt hem, naar  Griek- 

{ch , Sitta , welke Geflagtnaam thans ook gebruikt 

wotdt. BrissoN noemt hem, in ’ Pranfch, 

Torchepot; de Engelfchen pen of Nutjob. 

ber; de Duicfchers Nufzbaecker of Nufzbicker ; 

de Sweeden Nootwaocka of Nootpacka. Hy 

wordt ook wel Boomklopper en Houthakker ge- 

noemd, gelyk de Spechten. 

De Kenmerken, waar in hy van den Specht Kenmer: 

verfchile, zyn: dat hy den Bek ecnigermaate “er 

Mes. 

(*) Picus cinereus five finbcaeruleus, 
1. Deer, IV. Sruwe 

ne mr 
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Meswyze Kegelvorming heeft, regt, uitgerekt , 

zeer gaaf: de Bovenkaak wat ftomp : de Tong 

vezelswyze aan de Kant ingefheeden.  BrIssOoN 

zegt alleen, dat hy den Bek Wigvormig heeft, 

en drie Vingeren voor, één agter. Om dit ee. 

nige verfchil wordt ’er by hem zelfs een by- 
zondere Rang van gemaakt , die niets bevat dan 

het Geflagt der Blaauwfpechten. 

LinNgus heeft maar ééne Soort, die van hem 

genoemd wordt de Europifche Blaauwfpecht; 

waar toe hy de twee Verfcheidenheden betrekt 

van zwart- en bruinkoppige Blaauwfpecht, die 

door CATEsBY onder de Karolinifche Vogelen 

zyn opgetekend. 

(1) Blaauwfpecht met zwarte Staartpenmen, de 

vier zydelingfche beneden aan de tippen wit. 

Deeze Vogel onthoudt zig in Europa. Hy 
leeft op de wyze der Spechten, klimmende of 

kruipende langs de Stammen der Boomenop , en 

haalende Rupfen of Wormen van onder de Baft; 

doch bovendien eet hy ook Nooten, die hy op 

dergelyke manier als de Nootekraaker aan ftuk- 

ken breekt of hakt, met zynen fterken, fcher- 

pen Bek. Verwonderlyk is de Konft, die hy 

86 
(x) Sitta Rericibus nieris; lateralibus quatuor infra a« 

picem albis. Faun, Suec, 182. Syft. Nat. Gen. 55. Sitta 
f. Picus cinereus GesN. Av 7rr. ÁLpr. Ornéth. |l, 12, 
c. 38. WiLL. Ornith. 98. T. 33. Ray. Av.47- ÄLB. Av 
IL p. 27. Te 28, Frascr. Avg de 30e Fe 24 0 
Capite nigro & Sitta Capite fusco. Cares. Carole IL, pa 
22, M. 22 

PERSL 
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gebruikt in het toeftryken van den ingang van IL. 

zyn Neft, dat hy in Gaten van Boomen maakt, ÁFDEEL, 
met Kley , laatende alleenlyk een kleine ope. VIL 

Buses din 'er in en uit te komen. Hy is doken 

in het opvoeden van zyne Jongen zeer zorgvul- 

dig en tevens zeer levendig en werkzaam. Het 

Mannetje maakt in ’t Voorjaar zeker Geluid , 

dat naar gwiric, guiric gelykt, en men wil dat 

hy daar mede het Wyfje roept. Zo dra de 

Jongen zyn opgevoed , fcheide het Paar zig van 
elkander en ieder gaat zyns wegs. 

De Blaauwfpecht is ongevaar van grootte als 

een Leeurik: de kleur van boven Afchgraauw 

of blaauwagtig, van onderen bleek.ros , met een 

zwarte ftreep over de Oogen heen, de Keel en 

Wangen witagtig. De Neusgaten zyn bedekt 

met kleine, ftyve , zwarte Veertjes, die voor- 

waards gekeerd ftaan. De groote Slagpennen 
zyn bruin, met wit gerand; zo ook de Dekve. 
deren ; ende Staartpennen zwart, doch de zy- 

delingfe met witte tippen: de Bek Loodkleurig, 

de Pooten grys. 

De Kanadafche, welke van Brisson uit het Ka- Kleine A« 

binet van ReAuMUR wordt befchreeven en afge- ree 

beeld , verfchilt naauwlyks van den Europifchen, 

dan doordien hy veel kleiner is; zo dat het wel 

die verfcheidenheid kon zyn, waar van de Ou- 

den fpreeken onder den naam van kleinen Blaauw. 

fpecht. Even ’t zelfde heeft plaats met de Ka- 

rolinifche van CATESBY , die nog kleiner zyn doch 

tevens van kleur eenigermaate verfchillende. Im- 
1. Deer, IV, Stur, mers, 
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mers, die met den zwarten Kop is wel van bo: 

ven Afchgraauw doch van onderen witagtig 3 

aan de Stuit en de Staart van onderen, ros: de 

Kop en ’t bovenfte van den Hals zyn zwart; 

de zydelingfe Staartpennen wit en zwart bont. 

Die met den bruinen Kop is vuil-wit van onde- 

ren; hy heeft den Kop en Hals van boven bruin; 

een witce Vlak agter op ’t Hoofd; de zydeling- 

fe Staartpennen zwart. Van de Engelfchen, op 

Naam. 

Tamaika, worden zy beiden Logger-Head ge- 

heten. 

LSD PDA VD NNT IE GP RH 

NIA HOOD EBR 

Befchryving van ’t Geflagt der YsVOGELEN , 20 

de gewoone Kuropifche , alsde gekuifde, ges 

kraagde ; rood-borftige , bonte, van Amerika, 

de Smyrnfche, en bet Godinnetje van Ter- 

nate. 

E Nederduitfche naam, van Ysvocer , be- 

hoort toteen Geflagt, aan ’t welke , door 

Linneus, de Latynfche naam, Alcedo, is toe- 

gepaft , en van BrissoN die van Jspida, beiden 

van Griekfche af komft. De Franfchen noemen 

hem Martin-Pécheur. en de Engelfchen Kings- 

fisber; de Italjaanen Uccello Pescatore of Pescato- 

re del Re, dat is Konings-Viflcher. Hy heet 

_ bovendien ook Zee-Specht,Zee-Zwaluw en Wa- 

ter. 
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VAN De YsrOCELEN. rqog 

ter-Merel. Alle die Naamen, byna , hebben . 1. 

hunnen oorfprong van de Eigenfchappen, aan AFDEEL. 
deezen Vogel toegefchreeven, gelyk wy zien nd 

zullen. | STUK. 
De Kenmerken van dit Geflagt beftaan, vol- Kenmer- 

“gens LinNaus, in het hebben van cen driekan- ““* 
tigen, dikken, regten, langen Bek; de Tong 

Vleezig , zeer kort, plat en fcherp. BRisson 

maakt-in zyn veertiende Rang, wiens onder- 

{cheiding van de Voeten is genomen, naar de 

Geftalte van den Bek vyf Afdeelingen, waar 

van de derde de zodanigen bevat, die den Bek 

regt en taamelyk lang hebben , gelyk de Ysvo- 

gel en Todier. In de Ysvogel is de Bek, zo 

hy verder aanmerkt , dik en fcherp; in de To- 

dier, horizontaal plat en ftlomp. 

> Getal der Soorten van Ysvogelen is zeven Soorten. 

by LiNNaus, waar van ‘er vyf in de zes-en- 

twintig Verfcheidenheden van dit Geflagt, by 

BrissoN , begreepen zyn. 

(1) Ysvogel met een korte Staart s het Lyf van —_ 'T. 
5 ADA is laet ke Tspida. boven blaauw ‚ van onderen roodagtig. Gamediik 

Ysvogel. 
De Ouden fpreeken van zekeren Vogel, ge- 

naamd Halcyon of Alcyon, die zeer zeldzaam zig 

in 

{x) Alcedo brachyura, fupra coerulea fubtus fulva. Syff, 
Nat. Gen. 56. lípida fupra coerulea „ fubtus ferruginea, 
Mus. Ad. Fr. 1. ps 16. Ispida. Raj. vr. 48. N. 1. O- 
LIN. Av. 39. ALpR. Ornith. 1 20. C: Óx. Ispida Indica 

minor. Epw. „Av. 11. T. zr, Arn. dv. bp. ar. DT. 54 - 

Alcedo Americana £. Apiaftra, SEB. Mus, 1, p. 87. T. 

53E 3e 
1, Deer, IV.STUKe - 
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in de Middellandfche Zee vertoonde, en zyn 

Neft eenige Dagen voor den Winter maakte, 

op of aan de Zee, die, geduurende deszelfs 

Broedtyd, vry was van beweeging, door Stor- 

men en Onweersbuijen. Cicero heeft zelfs een 

Gedigt ter cere van deezen Vogel gemaakt , en 

Amprosius {preekt daar van als vaneen bekende 

Waarheid. Op *t oogenblik, (zegt hy) wan- 

s> neer de Alcyon haare Eijeren gelegd heeft op 

het Zand van den Oever, in ’% midden des 

> Winters , wordt de Zee ftil, en deeze ftilte 

s> houdt veertien Dagen aan , waar van de Vogel 

s> er zeven tot het uitbroeden zyner Jongen, en 

> zeven om dezelven op te voeden noodig heeft. 

De Schepper heeft den Broedtyd deezer Voge- 

len in het ongeftuimigfte Saizoen gefchikt, 

ten dienfte der Zeevaarenden, die deeze Dae 

gen Alcyonici noemen „ en ’er niet fchroomen 

s> gebruik van te maaken, weetende dat zy , ge- 

», duurende dien tyd , voor geen Stormen te 

s> dusten.hebben.” (29, 

De befchryving , welke Prinrus geeft van 

den Alcyon, heeft doen denken, dat het de Ys. 

vogel ware, dien men derhalve Alcedo noemt, 

Dezelve, immers, onthoudt zig aan den Oever 

van de Zee en Rivieren in Europa en Afas 

doch 
(*) Halcyonitus reduêtis , was het Opfchrift van den Ge. 

denkpenniag, die, na 't dempen van den Oproer in t faar 
1696, te Amtterdam aan de Burgers werdt uitgedeeld, om 
dat de Stad weder in ru{te was gebragt; 't welk zekerlyk op 
deezen Fabel ziet, en kwaalyk by Lurscrus vertaald wordts 
na het t'onderbrengen der Halcyonen, 

33 
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ik _dochal het verwonderlyke, dat de Ouden niet rj 

EA alleen, maar de Hedendaag {chen zelfs, heb: AFDEEEÀ 

jé ben opgegeven van het konftig maakzel van des- dn 

zelfs dryvend Neft, komt daar op uit, dat ket- sryk: 

zelve „uit Strootjes of Rietjes en Vifchgraaren 

famengefteld. zy; weshalve het; door Ouder- 

dom droog geworden , zekerlyk moet dryven 
“Bp het Water. Men vindt deeze Neften in Ga- 

ten aan den Oever, fomtyds vry diep in de Grond, 
“Het Wyfje legt al vroeg haare Eijeren, die fom- df 
tyds reeds in ’t voorft van April uitkomen : zie 

daar hoe haare Broedtyd in de Winter zy. Zy 

broedt, zegt men , twintig Dagen en geduurende 

dien tyd brengt het Mannetje haar getrouwelyk 

/ eeten aan, ’t welk ín Vifch beftaat. Deswegens 

wordt deeze Vogel, in ’t Franfch en Engelfchj 

Viffcher geheten OE eek Renee ur s 

dewyl hy nadat een Zwalúw gelykt, en mis: 

fchien om dat hy zo fraay is gekleurd, Ko: 

nings-Viflcher. De naam van Ysvogel fchynt ’et 
aan gegeven te Zyn, om dat hy in het midden 

van den Winter, wanneer ’er Ys legt, mieeft 

gezien wordt, moetende dan meer zwerven om 

ede koft te zoeken. Men zegt dar zy zelfs on. 

der Schotfen Ys duiken en aan de andere zyde 

weder uit het Water konien, 

De Europifche Ysvogel heeft ongevaar dè Geltalie, 

grootte van een Leeurik. In fchoonheid van | 

Pluimagie overtreft hy byna alle andere Voge= 

len van dit W erelsdeel , daar hy in t algemeen 

vry zeldzaam is, niettegenftaande hee Wyfje « 

nd Deele ÌV,Stux, Cc es 

Ld 

| 
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zeven Eijerenin eens uitbroedt, In de Noors 

delykfte deelen, zelfs, fchynt hy niet gevonden 

te worden. De Bek is nagenoeg twee Duimen 

lagg , daar het Lyf de langte heeft van geen vier 

Duimen. Van boven is de kleur donker-groen, 

van onderen ros: op ’t midden van de Rug en 

aan de Stuit biaauwagtig Zee-groen: de Kop en 

’t bovenfte van den Hals zyn met blaauwe Vlak. 

ken overdwars getekend: aan den Kop is we- 
derzyds een rofle Vlak: de bovenfte Dekvede. 

ren der Wieken zyn donker-blaauw , met hele 

derer blaauw geftippeld: de Staartpennen van 

boven blaauw, van onderen bruin. De Bek is 

zwart, doch aan de hoeken witagtig en van bin- 

nen Safraan-geel: ‘de Pooten zyn rood, de Na- 

gelen zwart. 

Dus wordt onze Ysvogel, uit het Kabinet van 
REAUMUR; door den Heer Brisson befchree- 

ven. Ray merkt aan, dat de Staart maar an- 

derhalf Duim lang en de Pooten by uitftek kort 

zyn. Het maakzel der Voeren, zegt hy, is in 

deeze Vogel zonderling. Van den buitenften 

Vinger, naamelyk, zyn drie Leden aan den 

middelften gehegt, van den binnenften maar, 

één. Deeze is kleinft en de helft korter dan 

de middelfte, aan welken de buitenfte omtrent 

gelyk is, en de agterfte een weinig grooter dan 

de binnenfte. De Maag is groot en wyd, even 

als in de Vleefch-eetende Vogelen; vol Vifch- 

beentjes en Schubben, die de Vogel, zo % 

fchynt , op de wyze der Roofvogelen uitwerpt. 

Hicz 

/ 

dn 
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Hier kan het van daan komen, dat zyn Neft 
ten deele beftaat uit Vifchgraaten. 

Men geeft voor, dat een Ysvogeltje, aan zyn 

ir 
ÄFDEELe 

JK 
HOOFDs 

Bek opgehangen met een Draadje , voor Wind- ryz. 

wyzer of Weerhaan kan dienen; dewyì het den 

Buik altyd naar den Wind keert: doch dit zal 

ook plaats hebben in andere gedroogde Vogel- 

tjes. ’tSchynt dat zy, in die ftaat, onbederf- 

lyk zyn, en mooglyk is de taayheid of droog- 

te van hun Vleefch oorzaak , dat de Landlies 

den, fchoon zy ’er een menigte van komen te 

vangen by ’t {nyden van het Riet, ’er geen ge- 

bruik van maaken tot Spyze. Veelal worden 

Zy, wegens de Schoonheid van hunne Vederen, 

die door de dood niet vermindert , als iets raars 

bewaard. 

(2) Ysvogel met een korte Staart, de Rug 
blaauw, den Buik geel, de Kop en Stuit 

paarfch, de Keel en Nek wit van kleur. 

Deeze wordt van ArBIN enkel de Bengaals 

fche Ysvogel geheten : BrissoN noemt hem de 
gekraagde van Bengale, alwaar de woonplaats 

is. In grootte komt hy met den Europifchen 
overeen. Hy heeft op den Kop een gecle Vlak 

en om den Hals een witte Kraag. De Slagpen. 

men zyn grys-Afchgraauw: de Staartpennen van 

| bo- 

(2) Alceda brachyura , Dorfo coeruleo, Abdorùaine 
lateo, Capite Uropygioque purpureo , Gulâ Nuchâque 
albis. Syt, Nat, X. Alcedo Benghalenfis. ArB. „Av, IE, 
p. 29. T. 29. 

Ì, Dret. 1Vo Srux, GE 8 
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boven vuil-rood : de Bek en Klaauwen hoog. 
rood. 

(3) Ysvogel met een korte Staart, den Buik 

… wil, de Borft Roeflkleurig. 

Deeze, heeft (volgens LiNN&us,) den Bek 

langer dan de Kop is,en fterk, of Aakfterag- 

tig: een Vlak voor en agter. de Oogen: de 

Tong zeer kort, Vleezig, ícherp en plat. Hec 

Lyf is zwart: de Vederen op den Kop zyn lane 

ger : de Slagpennen zwart met witte tippen; 

de buitenften kleinft; allen,aan de binnenkant, 

met wit gevlakt. De Staartpennen zyn twaalf 

in getal, gelyk van langte, wederzyds met 

witte Vlakken getekend. De Keel is wit, ge. 

Iyvk ook de Borít en Buik , maar over de Borft, 

van vooren , loopt een bruinagtige ftreep. Dit 

js ook de kleur der Dyën. De Schenkels zyn 

zeer kort; de buitenfte Vinger is famengehegt 

met den middelften. | 

De Karolinifche Ysvogel, dien CATESBY on- 

der den naam van Álcyon befchryft , wordt van 

BrissoN de gekuijde van Karolina genoemd; die 

van Epwarps heet by hem de gekuifde van 
St. Domingos en die van Ray, of de PFagua- 

cati guacu der Brafiliaanen , de gekuifde van 

| Bra. 

(3) Alcedo brachyura nigra, Abdomine albo , Peâo- 
re tferrugineo. Syff Nat, X. Alcyon. Caresr. Car. Ie 

p. 69. T.69 Ray. Av. 19. N. 2. & 184. N 14. Ifpis 
da Carolinienfis. Epw. „Av. zx5. Fexrs. Jaguacatiguacts 
Marcom, Bras, 194 

\ | 
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Brafil. Deeze drie Verfcheidenheden zouden ik 

“derhalve ie deeze Soort van Linnavs begree- ATDEELs 

pen zyn: cach de kleur fchynt my merkelyk XIX. 

te verfchillen. Immers, de twee Bren zyn EADE ij, 

blaauwagug van boven, de derde Roeftk Jeurig 

bruin, zo wel als de Slag- en Staartpennen. 

De grootte is als een Merel, doch zy hebben 

een Bek van derdhalf of drie Duimen lang. De 

Karolinifche eet zo wel Haagdiffen als Vifch:. 

de Brafiliaanfche, dien de Portugeezen Papa 

piexe noemen,, vangt ook Krabben. Die van 

St. Domingo was in ’t Kabinet van REAUMUR op- 

gezet. Dezelve onthoudt zig ook aan de Hud- 

fons-Baay, en in andere deelen van Amerika, 

weshalve EpwaArps hem, ‘niet ten onregte , den 

Amerikaanfchen Ysvogel heeft getyteld. 

(4) Ysvogel met een korte Staart, groen van En 
KORAN 

kleur , de Keel bloedig rood, den Buik wit. Rood. 
borftige. 

Deeze wordt van fommigen de groene Mofch , el. XXXVE. 

van anderen de groene Spreeuw geheten. Men geeft Fig, 

er ook den naam van allerfieriykft groen Rood. 

borflje aan. BrissoN, van wien Onze Af beelding / 

ontleend is, noemt hem in ’t Franfch Todzer, 

naar den naam van Todus , welke ‘er door 

Browne aan gegeven was , die zegt, dat de 

Je 
(4) Alcedo brachyura viridis, Gulâ fanguinei Addomi- 

ne albo. Syff. Nat. X. Rubecula viridis elegantiflima, 
Epw.-Av. rar. T. zor. f. 1. SLOAN. Jam. 2. p. 306. T, 
263 f.r Ray „Av. 287 Todus viridis, Peétcre rubro Ro= 

{tro reto. Brown. Jam. 476. 
Il Deer. IV, STUK, Cc 3 
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IL _ Jamaikaanen hetzelve Tom tit noemen. Lin- 

ee Naus merkt het aan als twyfelagtig. tuffchen | 
si den Ysvogel en het Bloemzuigertje, Brisson | 
STUK, maakt ‘er een byzonder Gedagt van, ’t welk 

door een horizontaal platten en ftompen Bek 

van den Ysvogel verfchilt, gelyk gezegd is. 

Het is , volgens Ray , een der fchoonfte 

Vogeltjes die hy ooit hadt gezien. Het ont- 

houdt zig door geheel Noord-Amerika „ zegt 

BrissoN , die 'er een in ’t Kabinet van Re- 

AUMUR hadt, van grootte als een Winter- 

Koningje , zynde vier Duimen lang met Bek 
en Staart. Hetzelve was van boven groen , 

van onderen geelagtig wit, met Roozenkleur 
gefchaduwd : aan de Keel rood ,, de zyden 

Roozenkleur: de Staart van onderen Zwavel. 

geel ; de Staartpennen groen, met Aíchgraauw 

van onderen en aan de randen, rde de bui. 

‚ tenften geheel. Afchgraauw. 

Yv. (5) Ysvogel met een lange Staart , Roefikleu- 

Smyrnenfts, rig, de Wieken, Staart en Rug, groen. 
Smyrafche, 

Deeze , die onder den naam van Smyrnfche 

Ysvogel door Arein befchreeven wordt , is van 
grootte byna als cen Spreeuw, van boven don- 
ker - groen van onderen Kaftanie-bruin, gelyk 

ook de Kop en:Hals; doch heeft den Keel en 
| een 

(5) Alcedo macroura ferruginea, Alis Caudâ Dorfeque d 
viridibus. Syt. Nat X. Alcedo Smyrneníis. ALB. Av: 
HI. p. 26, T, 27. Ifpida major Africana. Enw. „Av. & 
T. & a 

/ 
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“een dwars-ftreep op de Borft wit: de Staart- H. 

pennen zyn van onderen zwart, van boven AFDEEL, 

donker-groen. Men noemt hem dus, om dat en Ô 

hy zig omtrent Smyrna onthoudt. STUK. 

De groote Afrikaanfche Ysvogel van Ep. 

WARDS, dien BRrissoN de Madagaskarfche 
noemt, komt in kleur taamelyk met deezen o- 

vereen ; doch op het Lyf is hy blaauwagtig 

groen. De groote Bengaalfthe Ysvogel van Ar- 

BIN verfchilt ook maar in eenige kleinigheden. 
De Bek en Pooten zyn in de eerftgemelden rood, 

doch in deeze laatíte zyn de Pooten Oranjekleur. 

(6) Ysvogel met een lange Staart, die bruinen VS 
; 7 ; udis, 

witagtig bont 15. os 

BRIssoN noemt deezen de wit en zwarte Ys. en 
- a Bada 

vogel volgens Epwarps, en de Engelfchen van 

Jamaika geeven ‘er den naam van Krabbenvan- 

ger aan. Hy is grooter dan een Spreeuw ; ont- 

houdt zig in Egypte en heeft een gelyke Staart, 

met een regten breeden zwarten Band overdwars 

getekend. 

(7) Ysvogel, met twee zeer lange Staartper- vr 

nen, het Lyf blaauwagtig zwart, de Wie. Dea, 

ken groenagtig. in 
Ditpj, xxxvr 

(6) Alcedo macroura fufca albido varia. Syft. Vat. X, Fig. 3 
Alcedo rudis. Hassrrg. Jt, 243. Ni 22. Ifpida ex albo | 
&c nigro varius. Evw. „Av. 9. T. 9. 

(7) Alcedo Retricibus duabus longiffimis, Corpore 
nigro - coerulefcente, Alis virefcentibus. Syff. Nat, X. Al. 
cedo binis plumis in Caudâ longiflimis. Epw. Av. ro. T. 
20. Avis paradifiaca Termatana. Ser, Mus, 1, p, 7e, 
T. 46 £, 3. | 
Ì. Deer, IV, STUK Cc Á. 
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Die is een der Paradysvogelen van SEBA, 

waar van ik te vooren zeide, dat MorHRING 

hem Pyrrbocorax hade geheten (*). Hy noemde 

dien de Ternaatfche en BRIsSSON geeft ’er den naam - 

aan van Ysvogel van Ternate, zynde die van 

hem uit het Kabinet van den ‘Abt Avarv, als 

hier nevens , afgebeeld. Die van EpwaArps , wels 

ken LiNNaus tot deezen ook betrekt, ís van 

Brisson in een geheel ander Geflage en zelfs in 

een andere Rang geptaat{t , onder den naam van 

Fakamar , met cen lange Sraart, die zig ont- 

houdt in Suriname en te Cayenne, zynde van 

daar in ’t Kabinet van Rraumur gezonden. 

Deeze twee Vogeltjes, het een uit Afia, het 

andere uit Amerika , fchynen elkander te tar- 

ten door de fchoonheid van hunne kleuren ge-, 

ftalte. Zy hebben naauwlyks de grootte van 
cen Spreeuw. Het bruine der Vederen van ‘t bo- 

ven-Lyf is met blaauw gerand , het witte van on- 

deren met Roozenkleur gefchaduwd in het Ooft. 

indifch he , dat de Kop, Hal s en Vlerken , He. 

melfchblaauw heeft; de lange Staartpennen aar- 

dis met wit, rood en blaauw gefchakeerd; de 

korte bruin gerand „REE Weftindifche i is Goud- 

groen met een En Kop, wit van Hals; de 

Staartpennen donkergroen , van onderen zwarte 

agtigs… De Bek ‚ Pooten en Klaauwen van ’t zel- 

ve zyn zwart, die van het Ternaatfche roodag- 
tig en de Bek Oranjekleur. | 

XX. HOOFD. 
(*) Zie bladz, 32ón 

| 
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waar onder de gewoone, groene, Afchgraau. 
we,geele en Ethiopifche. | 

pe Griekfche Naam Merops, die door *t La- naam, 

'_tynfche Aptafter uitgedrukt wordt , behoort 
tot een Geflagt ’t welk BrissoN in ’t Franfch 

Guépier , dat is, in ’t Nederduitfch , BvEN-EE- 

TER, noemt. In ’t Engelích, Hoogduitfch en 

andere Taalen van Europa, is die zelfde Naam 

bekend, welke de Eigenfchap uitdrukt van dee. 

ze Vogelen. | 
Zy worden, wegens hunnen krommen fcher- Kenmera 

pen Bek, van BRrissoN geplaatft in de vierde Eer: 
Afdeeling van zynen Veertienden Rang , daar 

de Ysvogel de derde van inneemt. _LINN&us 

gceft als Kenmerken op; eenen gekromden, 

famengedrukten en gekielden Bek ; de Tong aan 

de tip geplooid; de Vingeren met het onderfte 

Lid te famen gehegt, doch de agter-Vinger los 

op zig zelve. | 

BrIssoN heeft dertien Soorten of Verfcheiden- 

heden van Byën-eeters; LinNeus vier , als 

volgt. 

Soorten; 

(1) Byên-eeter met de Rug vaal, de Buik en 7 

. Staart ApiafterÀ 
(z) Merops dorfo ferrugineo , Abdomine Caudâque vi« Gew oone , 

ridi coerulefcente, Reêtricibus duabus longioribus. Syft.Nat. 
X. Gen. 57. Berre „Zp, 16, GEsN. Av. 599. Aupr. Orn. 

Jl. Deer, IV, Stuk, Ces ls 12 



TE 
ÄFDEELe 

XX. 
HoorD- 
STUK, 

40  BESCHRYVING 
ij 

Staart blaauwagtie groen, de twee Staart- 

pennen wat langer. 

Deeze Vogel , die onder den Naam van Me- 

rops bekend ftondt by de Ouden, is op ’t Ei- 

land Kandia zeer gemeen, zo BELLONIUS ge- 

tuigt, alwaar het Landsvolk hem MelifJopbagos 

noemt; om dat hy Byën en dergelyke Infekten 

eet, In de Oofterfche Landen voedt hy zigook 

met een foort van Krekels , die naar Springhaa- 

nen gelyken , en nuttigt bovendien eenige, 

Zaaden van Planten. Men vindt hem ook in Italie 

en de Zuidelyke deelen, van Europa, zelfs in 

die van Vrankryk, maar in Duitfchland , En- 

geland of Noordelyker, wordt hy zelden ge= 

vonden. Egter komt hy in Sweeden, aan den 

Oever der Zee, nog wel eens voor. 

Het Lyf is niet wel zo groot als dat van een 

Lyfter, doch wat langer; of een weinig groo- 

ter dan een Spreeuw. Hy heeft een Bek van 

omtrent twee, en een Staart van over de vier 

Duimen; het geheele Lyf, met Bek en Staart , 

is tien Duimen lang. De kleur is van boven 

bleek vaal, met Kaftanie-bruin en groen gefcha- 

duwd; van onderen Zeegroen-blaauw, aan de 

Stuit- geelagtig Zeegroen; de Kop van boven 

blaauwagtig, van agteren, gelyk ook de Hals, 

Kaftanie-bruin. Een zwarte ftreep loopt door 

de 

Liz. c. 46. Wirt. Orzith. vor, T. 24. Ray. Av 45 
ÂrB. „Ar. 2. p. 49. T. 44. CHARL, Onom 87. T.87. Me: 
ops Galileus. HasseLg: It. 247. Ispida. Faun. Suec, 86. 

ke ad 
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de Oogen wederzyds; de Keel is Goud-geel.  m, 
De Staartpennen zyn van boven blaauwagtig, AFDEELe 
met ros gefchaduwd; de zydelingfen inwaards On 

met Afchgraauwe randen : de twee middelften srux. 

langer en fpits; daar de zydelingfe zig als afge= 

knipt vertoonen, en aan de tippen een weinig 

zyn uitgerand,. De Bek is zwart, de Pooten 

bruin-rood, de Nagelen zwartagtig. 

(a) Byèneeter met de Rug vaal, den Buik en mn. 

Wieken groen, de Keel en Staart blaauw. Viridis. 
Groene. 

PLXXXVI. 
Deeze voert den naam van de groene Byën- 

5 4e 

„eeter; anderen noemen hem de Bengaalíche , 

en BrissoN de gekraagde ; welke naam tot meer 

onderfcheiding van den voorgaanden fchynt te 

kunnen ftrekken. Hy zondert den Bengaalfchen 

af van dien van Madagaskar, welke van Ep. 

WARDS de kleine ‚met twee zeer lange fmalle Staart- 

pennen, geheten wordt, en waar van BRrissoN 
de nevensgaande Af beelding heeft gegeven. 

Deeze Byën-eeter is inderdaad niet grooter 

dan een Mofch, maar veel langer van Lighaam; 

hebbende een Bek van anderhalf Duim. De 

kleur is, over ’t geheele Lyf, groenagtig blaauw, 

met een Goudgeelen glans; op de Vlerken vaal; 

de 
(2) Merops Dorfo ferrugineo , Abdomine Alisque viri- 

k dibus, Gulâ Caudîque cceruleis. Sy/. Nat X. Ifpida 
| viridis, fupra ferruginea OsB It-96. Merops viridis, 

fupra ferruginea. Cui. Lagerftr $- Merops Bengha- 
lenúis. Ain Av ill p 29 T. 30. Merops minor, 
Caude duabus pennis longioribus & tenuioribus, Eow. 
„Av. 183 T. 183. 

Ì. Deer, IV. Srux, 
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U. de Bek zwart, de Pooten en Nagelen bruin, 

AFDEEL: en de malle Staartpennen zyn zwart aant end. 

Hi Even ’ zelfde heeft plaats in de Bengaalfche , 

stuk. volgens ALBIN, en die van de Philippynífche 

‘Eilanden , welken Brrisson befchryft en af beeldt, 

fchynt ’'er weinig van te verfchillen. 

TIE. (3) Byën eeter uit rood en geel gemengeld , van 
Cineren 4 
re onderen roodagtie geel; met twee Staartpen- 
ERIS ols ed 

we. nen zeer lang en rood, 

Krein heeft deezen de Afthgraauwe Byën- 
eeter genoemd, en het fchynt dat Vogeltje te 

zyn, ‘t welk volgens SeBA van de Mexikaanen 

Qraubcihd geheten wordt, met een lange Staart, 

van grootte als onze Moffchen. De kleur is, 

zegt die Schryver, van boven grys, met rood 

en geel gemengeld 5 van onderen bleek-geel, 

met rood gefchaduwd; het heeft den Kop eryss 

ze ook de zydelingfe Scaartpennen, maar de 

twee middelften zeer lang en rood: den Bek 

glanzig groen; doch van de kleur der Pooten 

wordt by hem geen melding gemaakt. d 

Gecle. De Heer Brisson* heeft een geelen Byen- 

eeter ‚die als de tweede Soort van Paradysvogee 

len door ALDROvANDUs voorgefteld wordt , ook 

voorzien zynde met zeer lange Staartpennen en 

veel grooter van Lyf zelfs dan de gewoone. 

| Fet 
(3) Merops rubro flavoque variegatus, fubtus flavo. 

rubefcens,ReCtricibus duabus longifimis rubris. Sy/t Nate 
X. Avicula de Quauhcilui. Sen. Zus. IL. p. so. Te 3@ 
É. Io - 
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‘Het Land, waar deeze natuurlyk zig onthou- 
‚de, is niet bekend. Nog heeft hy ’er eenen 

met een geelen Kop, die als een medefoort van 
den Byëneeter is voorgefteld door de Autheu- 

ren, en by JoHNsTON onder dien naam afgee 

beeld (*). Deeze wordt in Spanje Formiguê , 

in Poolen Zolna Szara , in Duitfchland, by 

Straatsburg , See - Schwaluw geheten. Men 

vinde hem in verfcheide deelen van Europa. 
| | 
(4) Byên-eeter die grys is, met de Stuit geel 

en de Staart zeer lang. 

Weinig is van deezen bekend, dan dat hy 

En 
AFDEBe 

Hoorp- 
STUK 

EA 
he afer. 
Ethiopie 

fel he, 

Pl XXAVE, 
in Ethiopie gevonden wordt. De Heer Lin- rig, s. 

Naus merkt aan, denzelven gezien te hebben 

onder meer dan anderhalf-honderd keurlyk ge- 

tekende Afbeeldingen van Dieren, welken zyn 

groote Vriend, de Heer J. BvrMANNus , hem 

had toegezonden. Uit die zelfde Verzameling 

is de Afbeelding van deezen Vogel my gunftig 
medegedeeld. 

(*) Tab. 42. Merops congener. 

(4) Merops grifeus, Ani tegione fiavâ, Caudâ longis 
mâ. 5y/t, Vat, X. 

zr 

5, Deen IV. Sruss XXI, HOOFD. 
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‚… LLP NIPRTINNERTE PRD 
FDEEL. 

xr XXL. HOOP Dek 
HoorDe 
STUKe ‘Befcbryving van ’t Geflagt der Horeen. “Der- 

zelver Eigenfchappen. De Paradys- Hoppe — 

en Berg-Hoppe of Zee-Raaf , en de Steen- 
kraay of Klip-Hoppe, genaamd de Kaauw 

van Cornwall , als mede behoorende tot de 

Hoppen. | 

T$E Latynfche Naam Upupa is door LiNNzus 

LS egeven aan een Geflagt van Vogelen, « 
waar van eenigen in ’t Franfch Hupe of Puput 

genoemd worden, naar het Geluid ‚ dat zy maax- 

ken; in ’t Neerduitích Horre, in ’t Engelfch 

Hoopoe of Hoop. De Griekfche naam is Epops, 
de Italiaanfche Bubbola of Pupulla , de Egypti- 
fche Cucupba , en de Hebreeuwiche Dukipbat. 

Kenmer- BRissoN maakt, in zyndertiende Rang, twee 

ken, Afdeelingen, waar van de eene de zodanigen E 

bevat, die een Kuif van een dubbele ry Plui- 

men op ’t Hoofd hebben, welken de Vogel 

naar believen buigen kan en opregten ; de ande- 

re de genen die den Kop eenvoudig heb 
ben (*). In de eerfte heeft hy den Hoppe ge- 

plaatft, in de andere den Paradys-Hoppe. In 
alle de Vogelen van deezen Rang, zegt hy, 

is de middelfte der drie voor-Vingeren, van zyn 
wortel af tot aan het eerfte Gewricht, naauw 4 

ver- 

‚Naam. 

(*) Capite fimplici; la tére flmple, zegt Brusson. 
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sl verknogt met den buitenften Vinger. Volgens 

Linneus is de Bek boogswyze krom, verhe- 
verrond van boven, en aan de zyden een wei- 

nig plat: de Tong ftomp, zonder eenige infny- 

ding, driehoekig en zeer kort. 

In het eigentlyke Geflagt der Hoppen heeft 

BrRIssoN maar ééne Soort. LiNNzus vier, waar 

onder ook de Paradys-Hoppe en de Steenkraay 
zyn begreepen. 

(1) Hoppe met een bonte Kuif. 

Van de Duitfchers wordt deeze Soort Wiede 

Hopff of Wede-Hoppe, van de Sweeden Haer. 
jogel, en van de Ítaliaanen Criftella en Galletto 

di Marzo geheten. De Venetiaanen noemen hem 

Gallo del Paradijo of Paradys-Haan ; terwyl ’er 

anderen, wederom, den naam aan geeven van S/yke 

en Stroni-Haan, of wilde Haan. Men vindt 

hem. door geheel Europa, zelfs in Sweeden , 

alwaar hy in de groote Boffchen huisveft, roes 

pende zyn eigen naam uit, en de Boeren hou. 

den dit Geroep voor een Voorteken van Oor- 

log. Het zweemt eenigermaate naar Popp of 

Puput. Anderen vergelyken zyn Geluid by dat 

van een Koekkoek, doch het verfchilt daar van 

merkelyk. ARISTOPHANES heeft hetzelve , 

zegt 

(z) Upupa criftâ variegatâ. Soft. Nat. X. Gen. 38. 
Upupa. Faun: Suec. BELr. Av. 72. a, GESN 4v. 776 
Aupr, Ornisb. 1 17. c. zr. Jonsr 4v. T. 42. Wigs. 
Ornith. roo. T. 24. Raj. „47 T. 43. CHARL, Onon 
„3. T. 63. Olin. av. 36. 

IL, Deer, IV, STUKe 

HL. 
AFDEEL, 

XXL. 
Hoorp- 
STUK» 

E 

E pops. 

Gewoone. 

Pi AXXYVI, 

Fig. 6e 
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ÁFDEEL. 

ONT. 

Hoorp. 
STUK. 

Eigen- 
(chappen. 
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zegt men , nagebootft , met Zpópoe , popòpd ; 

popoe, do, do, dto, tto, io, ito. 

De Hoppe , Zegt SCHWENKFELD , is een mor- 

fige Vogel, en van een droefgeeftig Temperd- 

ment: hy kieft de ontoeganglykfte plaats der 

Boffchen tot zyne wooning uit; en fchynt iets 

te hebben van den aart der Uilen , die fehuuw 

zyn voor hunne mede-Vogelen. Hy maakt zyn 

Neft van Drek en Vuiligbeid in holle Boomen, als 

of hy door den ftank de Menfchen wilde affchrik- 

ken van ’t zelve te naderen. IK heb hier (zegt hy) 

zelf de Ondervinding van gehad , nog een Kind 
zynde; want, op zekeren dag zyn Nett vir- 
dende in een holle Eikeboom, en ’er de Jongen 

uit willende haalen, bezoedelde ik myne Han- 
den met Vuilieheid en Stank. Deeze Vogels 

zoeken de Wormen in de Mefthoopen tot hun 

Voedzel: zy eeten ook Torren ‚ Rupfen en ander 
Ongedierte. ’s Winters neemen zy hunne Ruft: 

plaats in holle Boomen , en flaapen , tot dat zy ’er 

in de Lente weder uit te voorfchyn komen: zy 
veranderen van kleur , en zelfs van Sooft ; zo wel 

des Zomers als des Winters: men zegt dat de 

Jongen hunne Ouders, als die oud geworden 

zyn, onder hunne Vlerken verwarmen ‚en dat zy 

dezelven in de Oogen blaazen; tot herftellinge 
van het Gezigt. 

Die laacfte ruikt , inderdaad, zeer eN 

Friscu zégt, dat men den Hoppe wel plaat- 

zen zou kunnen in ’t Geflagt der Sneppen , we= 

gens ZYN BED Bek , en noemen hem Boomfnep 3 

dat 

On el es 
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dat hy den geheelen Zomer Infektén zoekt, in 

allerley Soort van Menfchen- en Beeften-Drek, 

en dat deswegens de Duitfchers hem noemen 

Stront. of Stinkhaan. „Hy voegt 'er by, dat, 

gelyk deeze Vogel zyn Nett in holle Boomen 

maakt; als de Spechten, hy ook zig vaft kan 

houden aan de Schors, cn lovpen 'er rondom 

heen; dat hy de Mieren-Netten opzoekt, om 

er de Eijeren. uic te haalen met zyn-langen 

Bek; dat hy de eenzaame plaatfen bemint, ’ 

welk de reden is, dat zyn Nett zo zelden 

wordt gevonden ‚ en dat, wanneer men het al 

vindt, niemand hetzelve zou durven naderen, 

wegens „den Stank en den afkeer, dien men 

derhaive van de Jongen heeft, 

Eigentlyk gefproken maakt deeze Vogelgeen 

Net: hy legt zyne Eijeren flegts neer in een 

hoop Vuiligheid, en de Stank is hem, zo wel 

als de Jongen, eigen. LINNmUs zegt, dar het 

Wyfje in holle Boomen twee Eijeren legt, die 

Afchgraauw zyn; maar anderen merken -aan 3 

dac het getal derzelven ten miníte vier is, die 

langwerpig zyn, en klein naar ’t Lighaam. van 

den Hoppe. Sommigen vergelyken die- by de 

Eijeren van Patryzen, uitgenomen dat zy klei- 

ner, harder , en niet zo mooy zyn. 

Eenigen. vergelyken deezen Vogels in groots 

te, by een Lyfter, anderen by een Kievit. 

BrissoN. zegt, dat hy nagenoeg overeenkomt 

met een Merel, hebbende den Bek ruim twee 

Duimen, de Staart omtrent vier Duimen , en 

1. DEEL IV. Stuk. D d hes 

Th 

ÄFDEELs 

XXL. 

HOOFD= 

STUK, 

Lhee | 

Geilalte. 
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het Lyf ongevaar vyf Duimen lang. Op den 

ArpeEL, Kop heeft hy een fierlyke Kuif , famengefteld 

XXI. 
HooFD. 
STUK. 

ET 

uit een dubbele ry van Veertjes, over de twee 

Duimen lang, die zig uitftrekt van den wortel 

des Bovenkaaks tot beneden het Agterhoofd, 

en dus niet overdwars {taat maar overlangs. 

Deeze Veertjes zyn ros met zwarte tippen. 

Voor ’t overige is de Kop , Keel , Hals en Borft, 

Wynagtig grys. De kleur van t Lyf is boven 

zwartagtig bruin, met vuil rosagtig wit gemen. 

geld; van onderen rosagtig wit; het boventte 

van de Rug erys; de Staartpennen, die maar 

tien in getal zyn, zwartagtig, met een breede 

witte dwarsftreep, in ’t midden, gebandeerd, te) 

welke zig, als de Staart uitgefpreid is, boogs- 

wyze vertoont, De Bek is zwartagtig , maar 

aan den grondfteun Vleefchkleur; de Pootenen 

Nagelen donker-bruin. | 

ÄLDROVANDUS, begeerig om te weeten ‚ door 

welk middel deeze Vogel zyne Kuif of Kam 

kan opzetten en laaten vallen, heeft een Soort 

van Huidfpier ontdekt, die, naar agteren ge: 

trokken zynde, het eerfte, en ‚ naar vooren ge= 

trokken, het andere verrigt. Het opzetten ge: 
fchiedt wanneer hy verfchrikt , gelyk in de Kemp- 

haanen. Men kan hem tam maaken , en laaten loo: 

pen in een Schuur of op een Koorn-zolder, alwaar —_ 

hy veel Ongedierte vernielt, of houden hem voor 

pleizier in een Woonvertrek , daar hy zyne Wie- 

ken uitfpreidt voorhet Vuur, dewyl hy kleums 

is, en zeer aardig fpeelt met zyne Kam of.Kuif. 
| Hy 
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Hy vangt niet alleen Vliegen, zegt men, en rr, 
Spinnekoppen, maar zelfs Muizen. Ook wil. AFDEEL, 

den fomimigen, dat hy den Regen voorfpellen enn 
zou door zyn fteenen, gelyk. de groene sry. 

Specht. | 

‚_De Hoppen vindt men, in de Israëlicifche Gebruik. 
Wet, geteld onder het Gevogelte , dat men 

niet mogt eeten. In de Herfft worden zy by 

uitftek vet, en dan agten de Jaagers of Vo. 

gelaars hun beter, zelfs, dan de Kwartelen; 

mids 'er de Koppen, terwyl zy nog warmzyn, 
worden afgefneeden: anders zou het Vleefch te 

íterk zyn van reuk. In Italie worden zy me. 

«de ter Markt gebragt en verkogt tot Spyze. 

Tegen ’t Kolyk wordt het eeten van deezen Vo- 

gel, of de Soupe daar van gekookt, aange- 

preezen. | 

IN 

(2) Hoppe met twee zeer lange Staartpennen, 1, 
P aradifea, 

Het Geflagt van Promerops, by den Heer Paradys- 

BrissoN, heeft dien naam gekreegen van den Here, 
Heer Rraumur. Het bevat vyf Soorten, waar 

van de derde die gene is, welke van LINNUs 

hier bedoeld wordt , naamelyk dat Vogeltje, ’ 

welk SEBA genoemd heeft, zeer aardige, ge. 

‘Ruifde , Ooftindifche Paradysvogel ‚en Krein Upu- 
pa Manucodtata of Paradys-Hoppe. MorrrIng be. 

trekt eenigen deezer Paradysvogelen tot zyn agt- 

p tien- 

(2) Upupa Re&ricibus duabus longilimis. Syt. Nat. %. 
Avis Paradifiaca Manucodiata criftata Orientalis, Sxg. 
Mus, 1 Pe 4. dn 39 & S. 

1, Deer. IV, Stuk. Dd 2 
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II. tierde Geflagt, onder den naam van” Curruca. — , 
AEEA De gemelde heeft de grootte byna vaneen k 

Ja 
Hoorp. Spreeuw; fommigen van de Vedertjes, die de 

DE, EG op ’t hoofd maaken, zyn twee Duimen 

Jang: de kleur is boven op ’t Lyf bleek bruin, 

gelyk ook de Staartpennen 3de Kop, Kuif en 

Hals, zwart: het Lyf, van onderen bleek Afch- 

graauw. De twee middelfte Staartpennen zyn 

ruim eens zo lang als de Vogel, getuigt de 

Heer VosMaAARr , die hem op de Verkooping van 

SEBA hadt gekogt en de gedaante van den. Bek 

en Pooten zeer omftandig befchryft (9. 

Kaapíche. e Paradys-Hoppe waar van ik de Afbecl. 
Pl. XXXVL kes 
Fip. 7. ding geef, is doot den Heer GRAAF VAN BEN- 

TiNcK aan den Heer REAUMUR toegezonden ge- 

_weelt. Hy was van de Kaap der Goede Hope 

af komttig. In grootte overtreft hy een Leeu- 

rik niet zeer veel, Hy heeft geen Kuif: de 

kleur is van boven bruin , van onderen wit, aan 

de Borft rosagtig; de Stuit en boventte dek- 

Vederen van de Staart, Olyfkleurig groen; de 

onderften geel; de Staartpennen bruin en de 

zes middelften by uitftek lang. De Bek , Pooten 

en Nagelen, zwart. | 

Behalve den Mexikaanfchen, ’t welk de Ani 

van SEBA (Cf) is, en den Barbadifchen, by dien 

Äu- 

(#) Aanmerkingen op MorrriNes Geflagten van Vo- 
gelen. bl. 83. 
() Avis Anò Mexicana „ Caudâ longifimà, Sem. 

Yol. 1, Tab. 45. £. 3. 

ai) 

Ps 
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Autheur de ongemeen fi ierlyke Amerikaanftbe Pis np 
vadys- vogel (4), by Mornrine Rhyndace gehes AFDEEl 
“ten, zynde van kleur meeftendeels roodagtig ‚XXL. 
Oranje-geel; heeft BrissoN in dit Geflagt hog pete. 

_geplaacft een geelen Promerops van Mexiko, die 

aldaar Cochitotot] genoemd wordcen van HERNAN- 

DEZ Floridafche Vogel, welken hy aldus befchryft 

_… De grootte is als een Spreeuw: de Vederen 
van den Kop, Keel en Hals, zyn verwardelyk 

Afchgraauw en zwart gemengeld: voor ’t ove- 

rige is de Vogel geel van Lyfen Staartpennen ; de 

Bek en Oogappelen zyn zwart, de Kringen bleek, 

de Nagelen zwart. Hy leeft van Wormpjes als 

ook van Zaaden, onthoudende zig in Mexiko:, 

doch meetft in deszelfs heetfte Landftreeken. 

(3) Hoppe, die groen is, met een geelen Kopen nn, 
een Tuige Nek. Eremita, 

s Berge 

By de Ouden voert deeze den naam van Hoppe. 

Bofch-Raaf ‚of Alpifche.Raaf , en ALDROVANDUS 
noemde hem Phalacrocorax, dien hy uit Illyrie 

ontvangen hadt; waar van de Afbeelding by. 

JonNsToN, Tab. 47» is ontleend, Argin geeft 

er den naam aan van Eremiet of Switzerfche 

Bofch-Raaf , en Krein noemt hem Upupa mons 

ij | ana 

(£) Avis Peradifiaca, Americana, elegantiflima. Tab. 
66. f. 3. 

(3) Upupa viridis, capireflavo, cervice jubatâ, Syft. DT at. 

X. Corvus fylvaricus GesN. „Av. 35E. Aunr. Orn- 19, 
c. $7. Eremita montanus, Helveticus. ALB, „Av. ML 

p. 16, T. 16. 

IeDeerL ÈVe STUKe id B 3 
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XXV, 

HoorFD- 

STUK: 

IV. 

Pyrrhos 

Corax. 
EN HD « 

Hoppe. 

4E BESSEN RTPENGS 

tum of Berg-Hoppe. De Italiaanen heeten hem 
Coroe fpilato of fpelato en Corvo marino, dat 
is Zee.Raaf; de Duitfchers ook wel Nagt-Ra- 

be en Stein. Rabe: ook zyn 'er die hem Alp-rap 
en Clausz-rap noemen. 

De grootte, inderdaad, en Kleur, doet hem 
zeer gelyken naaf een Raave, doch de Bek í$ 
boogswyze gekromd en lang als die der Hoppen. 

BrissoN plaat{t hem, egter, metde Räaven, in 

één Rang, onder den naam van Coractas bupé. 
De grootte is als een Hoen: de kleur der Ve- 

deren , over ’t geheele Lyf, in den eerften op- 

flag zwart, doch, by naauwkeurige befchou- 

wing , wordt men een groenen glans op dezel. 

ven gewaar, inzonderheid door ’t fchynzel van 

de Zon. De Vederen van ’t agterhoofd zyn 
langer dan de overigen, en maaken eene Kuif, 

die agterwaards neerhangt. De Staart is zwart 

en niet lang: de Bek en Pooten roodagtig. 

Deeze Vogel onthoudt zig in de Switzerfche 

Gebergten , maakende zyn neft in het hoogte 

van ’t Muurwerk der vervallen Sloten, en 

broedt twee of drie Eijeren te gelyk. 

‚ (4) Hoppe, die zwart is, met den Bek en Poo. 

ten rood, 

Deeze, die de eerfte Soort van Coractas is 
| bi 

(4) Upuoa atra, Roftro Pedibnsque rubris. Sylt, Nát, 
X. Monedula Pyrrhocorax. Hasseig. Jt. 238. Cotacias f. 
Eyrihocorax, ALpRr. Ornith. l 12,C. 8 Wirt, Orn. 86. 

„39 Ray. „Av, 40. N, 6, Arn Ap IL ps 23: Ee Pie 
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by den Heer Brrsson, voert gemeenlyk den 
naam van Pyrrhocorax of Steen.Kraay, gelyk 

hem de Etfchlanders noemen , zo GESNERUSge- 
tuigt, en de Duitfchers Stein-Tulen of Stein. Ta. 

hens de Italiaanen Spelwier en de Graauwbun- 

ders Zorl, volgens ALDprovANDus. Onder de 
Engelfchen voert hy den naam van Conwalifche 

Kaauw, alzo hy op dien uithoek van Engeland 
zeer gemeen is, daar men henr den naam geeft 

van Killegrew , zO CHARLETON verhaalt. 

Deeze Vogel onthoudt zig ook in ’t Land 

van Wales, zegt Ray, voornaamelyk op de 

Klippen. HasserQuisr heeft hem insgelyks aan 

de Zeekuft van Egypte ontmoet. BRIssSON be. 

fchryft ’er een , en beelde hem af uit het Kabi- 

net van ReAumur3 die afkomftig was van de 

Alpifche Bergen; zynde een weinig kleiner dan 

een Kraay , van kleur zwart , naar Violet trekken. 
de; doch de Staartpennen van bowen groenag- 

tig: : de Bek en Pooten rood, 

Volgens het getuigenis der Ouden, is de Pyr- 

tbocorax in de Alpen zeer gemeen, zo dat Pur- 

Nijs hem den naam van de Alpifche geeft. Hy 

aaft op het gezaaide Koorn en doet dus de Bouw. 

landen veel fchade. Het Geluid , dat hy maakt, 

zweemt naar dat der Lyfteren of dat van een 

Fluie, doch is ongelyk fterker en zeer hoog van 

Toon. De Vogel egter, waar van zy dit gee 

tuigen, zal, wegens den geelen Bek, waar 

{chynlyk de Alpifche Kaauw zyn , hier voor be- 

1, Daer, JV, Stug. Dd 4 {chrece 

IL 
ÄFDEELs 

XXT. 
Hoorp- 
ST UK» 



IL, 
ÄFDEEL, 
eene 
% # 
„Zele 

Hoorp- 
STUG 

Naam. 

rt CEN 
À Es 

4 / 

424 BESCHRYNING v 

fchreeven (#). Dien „-welke- Coracias: vanhun - 

genoemd wordt, kan’ men tam maaken ‚en dan 

opvoeden met een.Pap van Vleefch ‚en Brood 

of Zemelen, in Melk gemengd. Dit zal , waar- 

íchynlyk, onze Klip-Hoppe zyn, 

eracriterik: kokokokna 
XXI HOOFDSTUK. 

_Befchryving van ’t Geflagt der BOOMKRUIPERT- 

Jes, die bunnen Naam hebben van bunne Ei- 
genfchap, en waar onder ook de Muurkrui- 

per en Amerikaanfche Suiker- Vogeltjes be. 

hooren. 

rg It Geflage van Vogelen heeft zynen: Naam, 

in meeft alie: Taâlen „van -eêne Eigen- 

fchap, waer in het byzonder uicmunt , naamee 

Jyk van op: zulk eene manier by de Stammen 

en Takken der Boomen op-en neer te loopen, 

dat het als langs dezelven „ hoewel op een zeer 

vlugge wyzes íchynt te kruipen, Hierom heet 

he: in ’t Engelfch Creeper, „Tree-Creeper ‚ dat is 

BooMK&RUIPER; in ’t Franfch Grämpereau-s in ’t 

Sweedfch Krypare ‚ in ’t Hoogduitfch Baums 
kletterlin. of-ook Rindelkleber. en kleinfte Baum. 

backer of kleine Specht; dewyl,die Vogel ook 

zulks op dergelyke wyze doet ‚ hoewel niet za 

vlug sen om de flimheid, waar mede het als 

in een oogenblikjivoor ’t Gezigt zig} verbergden 

WEE 

(*) Bladz. 3e. | a 
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weg kruipt, zou het van de Grieken Kertbion IL 

genoemd zyn , daar de Latynfche naam Certbia AFDEELe 
van af komftig is, Sommigen hebben het ook, Esa 

met een baftaatd: woord , scandulaca nit EN: sTUK. 

Crepera getyteld, | 

„De Heer Brisson ftelt tot;een byzonder Ken. Kenmers 

merk van zynen twaalfden. Rang , waar in dekte 

Boomkruipertjes , Kolibrietjes jen Bloemzuigert- 

jes begreepen zyn, cen draadswyzen Bek; die 

in de Bloemzuigertjes regt is, in de anderen 

een weinig krom ftaat.” Voorts onderfcheidt 

hy de Boomkruipertjes van de Kolibrietjes , 

doordien ih hun de Bek allengs dunner wordt, 

uidloopende in een zeer fpiefe punt; in de an- 

deren, in tegendeel , de Bek byna overal even 

dik is en naar ’t end toe zig een weinig ver. _#& 

breedt. Het Boomkruipertje ‘heeft, volgens 

LiNNAUs, een boogswyzen, dunnen , omtrent 

driekantigen Bek; de Tong fcherp. 

BrissoN heeft in dit Geflagt „drie-en-dertig Soorten, 

Soorten of Verfcheidenheden , waar van eenigen 

tot de vyf Soorten van Linneus, anderen tot 

de Kwikftaarten behooren. 

(1) Boomkruipertje , dat van boven erys is, Tr. 

van onderen wit et bruine Slagperinen „Familiaris. 
) Gemeen of 

waar van tien met een witte Vlak getekend. Earopilch. 

Dic 
(z) Certhia fupra grifea, fubtus alba, Remigibus fuscis, 

decem maculâ albâe 99/7. Nat. X, Gen so. Certhia. 
Faun. Suec. 213: GESN. „Av, 2 251. ALpk. Ornith. \. 12, 

C 44: BELL: „47. 98. a, Wir. Orn. roo. T. 23. Raj. Av. 
47. N. 5. AuB. -Âv. 3 p. 24. T.25.FRiscH. Av. 39.f. E, 

1. Deer, IV. STUK. ds 

\ 



426 BESCHRYVING 

ros. Van de eertien Slagpennen zyn de tien 

Po MENEN 
aar Pelirdedee 

Dit is het gene, ’ welk Krein Boon-Vulkje 
van ons Land (*) getyteld heeft en Rarycheus 

Alberti. De Autheuren;, in ’t algemeen, noe- | 

men het Certbia, of Certbius Ariftotelis. Men 

geeft 'er den naam van kleinen Boomkruiper 

aan, in vergelyking met den Specht, die, ei- 

gentlyk gefproken, ook een Boomkruiper is. 

> Wy kennen zeker klein Vogeltje, (zegt 

s> ARISTOTELES ‚) genaamd Certhia , ’t welk zeer 

„ ftout is en flim in zyne Huishouding, woo- 

> nende aan de Boomen, en leevende van Rup- 
> fen of Houtwormen (f)’. Deszelfs Voed- 

zel zal derhalve, waarfchynlyk, als dat der 

Spechten zyn. Het maakt zyn Neft in gaten 
van Boomen, die zo naauw van ingang zyn, dat 

men het dikwils by geen moog!ykheid daar uit | 

kan haalen. Men zegt, dat-het fomtyds wel 
twintig Hijeren te gelyk broede, | 

Deeze Vogeltjes zyn door geheel Europa | 
gemeen, en worden, zelfs in de Winter, ret | 

felle Vorft, by de Boomen langs kruipendege- | 
zien. De grootte-is te bekend, om daar op 

ftaan te blyven. De kleur is van boven rosag 

tig bruin, met eenige witagtigheid om de Oo. 

gen; van onderen roodagtig wit, aan de Stuit 

agterften getekend met een witte Vlak. De 

staartpennen: zyn rosagtig grys en puntig aan 

‘t end, 
De 

C*) Falcinellus arboreus noftras. „Ar. pe 106. N. 1. 
(Gj) Viirar Coffis, Zijt, Zuim, Libr EX Cap. 7e 
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_ De Heer Brisson befchryft , als zyne twee- 
de Soort, een Vogeltje van dit Geflagt, % 
welk hy den Muurkruiper noemt , om dat het, 

even als de anderen by de Boomen, langs de 
Muuren klimt of kruipt, leevende van Infek- 
ten, die het in de Reeten vindt. Het neftele 
niettemin ook in de Gaten van Boomen , en 

wordt gevonden in Bourgogne , Auvergne en 

andere plaatfen van Vrankryk of ook van Eu- 

ropa. De Ouden hebben ‘er, onder den naam 

van Muur-Specht, van gefproken (*), en de 

Inwooners van Clermont , in Auvergne, noe- 

men hetzelve Efchalette , anderen, in dat 

Landfchap, Ternier, de Katalogners, Pica-A- 

ranyas,de Engelfchen Wall-Creeper , de Duit- 
‚ fchers Mauer-Specht. 

De grootte is kleiner dan die van een Mofch ; 

de kleur van het Lyf Afchgraauw „boven blee- 

ker , onder donkerer. De Vlerken zyn ten 

deele Rooze-kleur: de Staartpennen Zwartag- 

tig3 aan de tippen met vuil Afchgraauw gerand, 

doch de twee buitenften , wederzyds, wit getipt. 

Het Mannetje heeft den Keel en den Hals van 

onderen zwart; dech het Wyfje witagtig. De 

Nagelen zyn zeer lang. 

(2) Boomkruipertje dat van boven grys is , van 

onderen wit , met bruine Staartpennen, de 

buitenften wit getipt. 
| Dit 

@*) Picus murarius Aldrovandi, Jons. „Av. p. 79. Tabs 
ar. Ray. Syn. Av. p.46.N. r. 
(2) Certhia fupra grilea, fubrus alba, Re@ricibus fus- 
_b Deer, IVe Stek. cis 
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IL Die wordt van EpwaArps het kleiner, bruin 

AFDEEL eg wit „ Boomkruipertjes van KreEiN het bruine 

KAXIL Val kje, met een witagtigen Buik, geheten. 
Hoorn 
stüie,  BRissoN noemt hetzelve ’% Ooftindifebe, ” 

| ‚ Is, inderdaad, veel kleiner nog dan het 

gewoone Europifche, hebbende zelfs de grootte | 

wist van het. Goud- haantje. De kleur is van | 

boven bruin, met een glans van zuiver-Koper k 
kleurs van onderen ‚wit. Boven de Oogen. * 

igopt een witte Streep, doch tufichen den Bek 
en dezelven is, wederzyds, een, bruine. De | 
Ssaarrpenren zyn zwartagtigs de Bek en Poos k 

ten bruin. 

HL (3) Boomkruipertje dat blaauw is, met vwarië 

wiiee, Slag- en Staartpenne Blasdije 2 (pennen. 

van Cayen- | 
ne. Dit wordt van de Mexikaanen Hoitzitzil of | 
PLXXXVI. He Bente zilt 7 1] | S He £ „a 

der den naam van PVogel Hoitzillin, genaamd | 
Papilio, heerlyk blaauw en zwart gekleurd , eene 

Afbeelding van; gelyk het KLEIN. ook noemt 

Felcinellus Papilio, dat is , het Kapel- Valkje: 

_Briscon ‘befchryft het onder den naam van | 
Blaauw Boomkruipertje van Cayenne, van waar 

het in ’t Kabinet van REAUMUR was gebragt. 

In grootte, zegt hy, overtreft het ons Boom- 

krui- 

cis, extimis apice albis. Syff. Nat. X. Certhia fusca mie 
nor. Epw. „dv. 26. T. 26. 

(3) Certhia coerulea, Remigibus Re@tricibusque nigríis. 
Eft. Nat. X, Certhia coerulea. Epw. „Ay, 24. T 2% 
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Kruipertje een weinig. De kleur is glanzig He-. 
melfchblaauw ‚ eenigermaate naar ’t Violet trek- AFDEEL 

‘kende; de Kop bleeker; de Keel en een ftreep XXI. 
loorB- 

door de Oógen glimmend zwart: de Slag-en sruz. 

Staartpennen zwart: gelyk ook de Bek en Na- 

gelen, doch de Pooten geel. 

| Voorts heeft BrissoN nog een blaauwtje van Brafilie 

Brafil ‚dat door Sera genoemd wordt Vogelije aaniche 
de Guitguit van 't Eiland Kuba , en door Eo- 

WARDS zwart en blaauwe Boomkruiper. Mozg- 

RING betrekt het tot zyn zeftiende Geflagt;, 

onder den naam van Colius. Het wordt van de 
Prafiliaanen Guiracoereba geheten. Het is eem 

weinig grooter dan het onze, doch verfchilt in 

kleur van het voorgaande weinig , dat den Bek 

‚‚ langer heeft, zegt LiNNAUs, dan de andere 

Soorten. | | 
\ 

hd p 

(4) Boomkruipertje, dat blaauwagtig zwart, yy 

van onderen wit, den top van 't Hoofd , de Craentata, 

Nek, Rug en Stuit, rood. Man 

Men vindt het by EpwaArps genoemd, 

klein, Ooftindifch , wit, zwart en rood, Boom. 

kruipertje 3 by Krein Falcinellus Bengalenfis, 

en BRIssON noemt hetzelve, Boomkruiper van 

Bengale. 

’t Ìs niet grooter dan een Goudhaantje: de 

kleur 

f4) Certhia nigro-coerulescens, fubtus albâ, Vertice, 
Cervice , Dorfo Uropygioque rubris. Syff Nat. X. Cer 
th minor, ex albo nigto & rubro varia. Epw, „Av. êx. 
TE. ör. 

1. Deer, IV. Stuk, 
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jj, kleur van boven zwart , naar ’ blaauwe trek. 

AFDEEL. kende, van onderen wit; met drie- roode 

XXII. Vlakken, een op den Kop, een aan ‘den Hals 
HooFD- a ‘ 
stuk, en een midden op de Rug: van de zelfde kleur 

zyn de bovenfte dek-Veertjes van de Staart, —_ 
de Pennen zwart, naar blaauw trekkende: de | 

Bek, Pooten en Nagelen, zwart. 

Roode Behalve de groenen, dic tot de Kwikftaarten 

Pe van Linneus behooren ; heeft BrissoN een 

Boom- __Boomkruipertje dat byna geheel Scharlaken. 

kruipertjes. „ood is, en een ander, dat rood is, met een 
zwarten Kop, beiden van Mexiko, uit de Ver- 

zameling van SrBA ontleend. Ook befchryft 

hy een purper of. paarfchen van Virginie en een 

van de Philippynfche Eilanden, als ook een 

Violetten Boomkruiper van Brafil, en een die 3 

zwartagtig bruin is; om van den groenen van 

Madagaskar niet te {preeken , die by 'SEBA 

Ceyloních Vogeltje van allerley Kleuren, en ov 

Madagaskar Angala- Dian g geheten wordt, noch 

van de Sylvia verficolor van KLEIN. 

et ha (5) Boomkruipertje dat zwart is, met de Stuit 
av e - 

RORE "en Borft geel, de Wenkbraauwen, een Vlak 

geltje, der Wieken en de tippen der Staartpennen, 

wit. 

Dit | 

. (5) Certhia nigra, Uropygio Petorequeluteo, Superci- | 
iis, maculâ Alarum, Re&ricumque apicibus albis, 49/7. Nat. 
X. Lufcinia Û Phrlomela e fusco 8 luteo varia. Soar. 
Jam. U. p. 397. LT. 259. Raj. Yv. A07: N. 45 Eow, 

GEN EI ETI, 

/ 
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_‚ Dic vindt men onder de Vogelen, die door 7 
den Ridder SroANE, geduurende zyn Verblyf Arpert. 

op ’t Eiland Jamaika , waargenomen en be- XXI 

fchreeven zyn, opgeteld onder den naam van gn 

bruin en geel-bonte Nagtegaal. Epwarps noemt 

het de zwart en gecle Boomkruiper. BRISSON 

geeft ’er den naam aan van Boomkruiper of 

Suiker - Wogelije van Jamaika, verfchillende, in 

grootte en kleur, zeer weinig van het Marti 

niekfe Suiker-Vogeltje, ’t welk door hem uit het 

Kabinet van Rraumur was befchreeven, en na- 
genoeg de grootte van ons Boomkruipertje hadt. 

De Woonplaats is uit den naam bekend. 

Behalve de verfchillendheid van kleur, die Langftaar. 
het voornaamfte Kenmerk is der Verfcheiden. eeen 
heden van dit Geflagt van Vogelen , heeft | 

BrissoN ’er eenigen, die eenigzins verfchillen 

in Geftalte; zodanigen, naamelyk , welker Staart 

veel langer is, of eigentlyk , die twee lang uit- 

fieekende Staartpennen hebben. Dus wordt 

van hem befchreeven een Langflaartige Boom- | 

kruiper van ®Senegal, zynde Goud- groen, en 

rood van Borft, met een zwarte Staart, welker 

twee middelfte Pennen twee Duim en agt Li- 

niën uitfteeken buiten de anderen. Ook heeft 

hy een Langftaartige van de Kaap der goede 

Hope , die van dergelyke kleur is „ doch niet rood- 

borftig, en een gekraagden van tde Kaap, die 

een roode Borft heeft, welke kleur van ’t Goud- 

groene van. den Hals door een Staalkleurige ftreep 
„wordt afgefcheiden , die een, foort van Hals. 

L Daer, IV, Stuke | band 
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‘band maakt. Deeze is door den Abt DE LA 

CAILLE aan REAUMUR gezonden: de andere 

Kaapfche, en nog eene-die grys-bruin is, van 

de gewoone geftalte, heeft de Heer GRAAF vAN 

BENTINCK aan gedeagten Heer prefent gedaars 

ENKELE NATER 
KATE HOGE D'S TEIDE 

Befchryving van ’t Geflagt der BLOEMZUIGER- 

TJEs, waar onder die genen, welken men 

gemeenlyk Kolibrietjes noemt „ begreepen Zyn. 

Onderfcheiding en Lyft derzelven, volgens 

BRISSON „ in vergelyking met de Soorten 

van LINNZUS. 

x E Latynfche naam „ Trochilus , is door 

_LinNeus gegeven aan een Geflagt va 
Vogeltjes, die als geduurig in een draaijende 

beweeging fchynen te zyn, en wegens hun ge- 

brom, gelyk de Byên, van de Engelfchen 

Hummine-Birds geheten worden. Moeijelyker , 

miffchien , zou de oorfprong op te fpooren zyn; 

van den naam van Kol rietjes, waar by veelen 

derzelven, zo in Vrankryk, als by ons, en 

door geheel Europa, onder de Liefhebbers be- 

kend ftaan. BrissoN, egter, onderfcheidt de 

Kolibrietjes, onder den Latynfchen of Griek. 

fchen naam’ Polytmus , van de Honigzuigertjes 

(Mellizuge) , die hy in ’t Franfch , wegens 

hunne kleinte , Oifeaux-Mouches noemt. De 
Kolibrietjes hebben die zelfde Eigenfíchap ; 

) 

rg TO Ee 
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weshalven wy dit geheele Geflagt, in ’t Ne- 

derduitfch, onder den neam van BrLoEMzur- 

GERTJES begrypen. Van de Brafiliaanen wor. 

den de Kolibrietjes in ’t algemeen, zo wel als 

de anderen, Guainumbi geheten. 

De Kenmerken van den tweeden Rang zyn 
niet allen op deeze Vogeltjes toepaffelyk. Zy 

hebben , volgens LINN&Us, den Bek Elsägtig 
draadswyze, in fommigen opwaards, in ande. 

ten nederwaards gekromd of regt, langer dan 

den Kop: de Bovenkaak omvangt; als een 

Scheede , de onderfte: de Tong is draadswy- 
ze, in tweeën gedeeld , Buüisagtig. BRIssSON 

merkt aan, dat de Tong van de Kolibrietjes, 

zo wel als die van de Honigzuigertjes, beftaac 

uit twee half.cylindrifche Buisjes , hect een aan 

het ander gevoegd, die te famen een foort van 
Pompje maaken, ’t welk zy voor uit den Bek 

fteeken ‚ op de manier der Spechten, en daar 

mede Honig uit de Bloemen zuigen. Hy on- 
derfcheidt ze van elkanderen door de geftalte 

van den Bek, die in de Kolibrietjes krom is, 

in de anderen regt en horizontaal platagtig : in 

beiden draadswyze dun, en naar de punt een 
weinig verbreedende. De Pootjes zyn in beie 

den by uitftek kort. Zie hier den Lyft van dee. 
ze Vogeltjes, volgens hem, 

5. Bari, IV. Stuk, Ee A Oa 
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en KOLRFDR INN 
ÄFDEEL. e 
KKT 1. Gemeen of Ronckje. | 12. Amboineefch. 

Hoorp- 2 Geflippeld. 13. Langitaartig var 

STUK. 3. Braûltaanfch. Cayenne. 

Verfchei- 4. Van St. Domingo. 14. Langftaartig var 

denheden, 5. Surinaamfch. | Mexiko. 

6. Ooftindifch, | 15. Langftaartig van Su- 

7e Mextkaanfch De riname (3). 

8. Van Jamaika * (165. | 16. Langftaartig van 

O. Blaauw van Mexiko. Mexiko , met een. 

10, Blaauw Ooftindifch, roode Kuif (1 
/ 

TI, Violet van Cayenne. | 

OISEAUX-MOUCHES 

z.Allerkleinft *C18). | r3.Roodborftig van Ka- 

2. Amerikaarfch metde | rolina (6en 11). 
Keel Topaaskleurig. { 14. Roodborftig van Bras 

5, Brafiliaanfch met de fil, 
15. Groot van Cayenne. Keel Topaaskleurig. 

A. Surinaamfích CES). | 16, Brafiliaanfch met een 

5.Van St. Domingo * | gevorkte Staart. 

(12). | 17. Met een gevorkte 

6. Van Cayenne (13). | Staart van Cayen-, 

| A Be 

Keel van Cayenne. | 18.Met een gevorkte. 
8 Met een witten Buik Staart yan jamaika 

van Cayenne, (5) 

9. Met een bruinen Buik 

van Cayenne. 

IO. Blaauwborftig van 

Suriname, 

1. Gekraagd van Surina. 

Me (14). Jamaika. 

12, Gekuifd (17). 

7.Met een gevlakten 

zwarten Kep van 

Jamaika (4). 

20. Violet met een ge- 

19, Vorkftaartig met een, 

vorkte Staart van 

wr mnd Veni 
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Dus ziet men, dat de Heer Brrisson zeftien _ ne 

Verfcheidenheden van Kolibrietjes en twintig AFDEELa 
van Oifeaux. Wouches of Vliegen- Vogeltjes heeft: ee 

By Linneus zyn agttien Soorten van Bloem- srur. 

zuigertjes ; waar van ik veertien, met de voor- Soorten. 

gaanden overeenkomftig , met getallen , en vyf;s 

die door-ons op PLaar XXX VL afgebeeld zyn, 

met Sterretjes aangeweezen heb. De vyf eer. 

ften der Soorten noemt LiNNzus Langftaafe 

tigen5 de overigen Kortítaartigen. Zy zyn 

meeft allen uiet Amerika afkomtftig, eenige wei. 
nigen uit Ooftindies in Europa worden ’er gee. 

nen levendig gevonden. Ook zyn zy ; in de laatfte | 

Jaaren, eerft regt bekend geworden , en daarom 

‘vindt men ’er by de Ouden naauwlyks gewag van 

gemaakt. Ik gaa nu tot de Befchryving over. 

(1) Bloemzuigertje met een krommen Bek, dat ù 

rood is van kleur bebbende den Kop gekuifd, Ë de 
âare 

en twee zeer lange Staaripennen. ie Mei. 
kaan{cha 

Men zou dit wel Paradys-Kolibriet mogen 
noemen: SEBA geeft 'er den naam aan van 

Honig. eetend Vogeltje , dat gekuifd i is, hebben. 
_de twee lange Pennen in de Staart, uit Nieuw 

Spanje; doeh de Afbeelding, die hy ‘er van 

geeft, is niet zeer naauwkeurig, zo BRISSON 

aan- 

(1) Trochilus curviroftris ruber, Alis coerulèis, Capi- 
te criftaro, ReCtricibus duabus longiflimis. Syft. Nat.X. 
Gen. 60. Meilivora Avis crittata cum duabus pennis lose 
gis in Caudá, Sep. Mus, I, p. 97. T. Grt, 4 

1. Deer, IV. STUR; E, @e2 
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[. aanmerkt, die ’t zelve noemt, rood , gekuifd 

AFDEEL. Mexikaan/ch Kolibrietje ‚, met een lange Staart. 
Re *__’ Is een der grootften van dit Geflagt, heb: 

sruK, bende de langte van agt en een half Duim, 
van ’t end des Beks tot aan ’t uiterfte van de 

Staart > en den Bek ruim een Duim lang. De 

Vlerkjes zyn blaauw, doeh de Staartpennen, zor 

wel als het Lyf, rood, Het onthoudt zig in 

Mexiko. 

IL (2) Bivemzuigertje met een krommen Dek, Det 

Vee Lyf groen, de Wieken blaauw, de Staart- 
rie ke Al N 

basten pennen zwart, de middelften by uitfiek lang. 

PL; XXXVL PA . Le 
Fig. 9 ‘Fen opzigt van dit Vogeltje, heb ik niets aan 

te merken, dan dat de Aftekening van hetzele 

ve my uit de meer gemelde Verzameling van 

den Prof. J, BurmANNus is medegedeeld. Het 

fchynt, in het Werk van den Heer BrIisson » 

te ontbreeken. 

nt {q) Bloemzuigertje met een krommen Bek, de * 
dn middelfte Staartpennen zeer langs bet Lyf 

uil- 

naamfchs rood den Kop bruin, den Keel verguld, en 

de. Stuit groen. 

Dit wordt van Epwarps de groote roode Koe 
li. 

(2) Trochilus eurviroftris, Corpore viridi , Alis coe- 
rúleis, Re@ricibus nigtis, intermediis longi{imis. Syffa 
Nat, X. 

GG) Trochilus curviroftris, Re@ricibus intermediis lone 
gilimis, Corpore rubro, Capite fufco, Gulâ aurarâ Ure 

pygioque viridi, Sy/f. Nat. X. Mellivora major rubras- 
Caudâ longa. Epw, „Av, 32. EF 32 fe 2 

Ô 
| 

Á 

EE me W — 
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dibriet met een lange Staart genoemd ,- van IL, 
BrissoN de langftaartige roode van Suriname; AFDEEL, 

van Krein groen-Keelig. Het is zo groot niet Ee 

als het Mexikaanfche roode , zynde maar zeven sry 

en een vierde Duim lang, doch de Bek heeft 

de langte van veertien Liniën. Van boven is 

het rood-Oranjekleur , van onderen rood; de 

Kop git-zwart; de Keel Goud-groen , met een 

zwarten Band ; de Borft Roozenkleurs het 

Jaag(te van de Rug en de Stuit groen: de zy- 

delingfe Srcaartpennen Oranje-rood, de twee 

middelften bruin-Violet, en zeer lang. De 

Bek, Pooten en Nagelen, zwart. Het ont. 
houdt zig in Suriname, | 

(4) Bloemzuigertje met de zydelingfe Staartpen. 

OOFR- 
Ke 

Iv. 

nen by uitftek lang , bet Lyf groenagtig, de Polytmus. 
amai 

Weertjes om ’t Hoofd en de Staartpennen bn 
zwart-Kop= 

je 
bruin. 

In navolging van BrowNe draagt dit den 

zaam van Polytmus, dien de Heer Brisson tot 

een Geflagtnaam van de Kolibrietjes gebruikt, 

als gezegd ís. Hy telt het onder zyne Vlie. 

gen-Vogeltjes, by den naam van Vorkflaartig , 

met 

(4) Trochilus curviroftris , Re@ricibus lateralibus lon» 

gìffimis, Corpore virelcente, pileo Reêtricibufque fufcis 

Sylt. Nat. X. Polytmus viridans aureo varie fplendens, 

Pennis binis Uropygii longiffimis. Brown. Jam. 475 

Mellivora Capite nigro, Caudâ longa. Epw. «Av. 34: 

T. 34 AtB. Av. 3e p. 45- T. 49: fati. Mellivora Avis 

maxima. SLOAN. Jam. 2. pe 309. T. 264. f. 4 

1, Des, JV. SruBa Ee 3 
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nm. met een zwarten Kop ,van Jamaika. ArgiN heeft 
AFDEEL. het den langftaartigen Mango-Brommer geheten. 

XXIII Het Lyf van dit Beeftje is geen Duim lang; 
Hoorp- 

doch het heeft een Staart van zeven Duimen, | &TUK, 
een Bek van tien Liniën. De kleur is van bo- 

ven geelagtig, van onderen Goud-groen , met 

een Hemelfchblaauwe weerfchyn: de Kop van 

boven blaauwagtig zwart: de randen der Vler- 

ken wit 5 de Staartpennen zwartagtig en de 

Staart gevorkt, Het onthoudt zig op Jamaika. 

Vv. (5) Bloemzuigertje met een krommen Bek, de 

td Ae: zydelingfe Staartpennen zeer lans, bet Lif 

tie blaauw. groen, de Veertjes om ’t Hoofd en de Staart. 

Kopje. pennen blaauw, 

Schoon SLOANE dit genoemd heeft allerkleinft 

Honig-eetend Vogeltje, is het doch van de 

kleinften niet, en de Staart is nog geen vyf 

Duimen lang; daar de geheele langte , met Bek 

en Staart, over de zeven Duimen is; zo dac’er 

voor het Lyf een Duim overíchiet. Browne 

hadt het den grooten zwartagtigen Polytmus, 

met een weerfchyn van Goud, geeyteld , en 
Epwarps noemt het, groen langflaartig Honig. 
eetertje. Men vinde het op Jamaika. | 

| Ray 
($) Trochilus curviroftris, Re@ricibus lateralibus lon- 

gìfimis, Corpore viridi, pileo Re@tricibufque coeruleis. 
Syít. Nat, X. Polytmus major nigricans, aureo varie 
(plendens , Pennis binis Uropygii longiffimis. BROWN. 
Jam. Ee bi Mellivora viridis, Caudà longâ, Eow. Ava 
33. T. 33. Mellivora Avis minima. SLOAN, Jam IL kn 
307: T 264 ie en AÁÂys 87° 
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Rav houde dit voor een der fchoonfte Vo- ‘IL 

geltjes, welken hy ooit gezien hadt. De top AFDEEL 

van ’t Hoofd is blaauw , de Onderbuik wit , het Bin h 

Lyf groen met een Goud-glans; zoook de Staart. stuk, 

pennen, die een weerfchyn hebben van He. 

melfchblaauw. De Staart is gevorkter dan in 

de voorgaande, alzo de buitenfte twee Pennen 

omtrent drie Duimen buiten de naaften uitftee- 

ken, en de middelften geen Duim lang zyn. 

Die lange Pennen zyn aan hunnen wartel, van on- 

der en van boven ‚ met een ftyf Veertje geftevigd. 

Ik geef hier de Afbeelding wan het Vork- Vorkftaar. 

ftaartig Bloemzuigertje.van Cayenne , ’ B 

Berisson uit het Kabinet van den Heer pe BAN- pl, XXXVI, 

peviLLe befchryfr. Deszelfs Lyf is ongevagr #20: 

sen Duim lang, gelyk ook de Bek, de Staart 

drie en een vierde Duim. De kleur verfchile 

van het Jamaikaafch Blaauwkopje weinig; dan 

dat Kop en Hals paarfchagtig is, en de Staart. 

pennen Staal-blaauw. De Staart is ook zeer ge. 

vorkt , doch een weinig minder dan in de 

voorgaande. 

Nu volgen de Bloemzuigertjes , welken Line 

NeEUs kortflaartigen noemt. 

£6) Bloemzuigertje met ‘zawarte staartpennen, _ \L 
: à p É ColuGris le drie zn 5 n wi de drie zydelingfen aan de tippen wit, en Bd 

een rooden Keel. borftie Ko- 
Dee. librietje. 

(6) Trochilus Reêricibus nigris , lateralibus tribus A. 

‘pice albis, Gul rubrà, yft. Nat. X, Mellivora Avis ca. 
colinenfis Cares. Car. Ì p. 65 T, 65, Mellivora Gulâ 
Zwbrà, Epw. 4v. 39. E 38, 

1, Deer, IVe Stur, Ee & 
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Deeze Soort wordt van Brisson gehouden 
AFDEELe voor dat Vogeltje, ’t welk aan Crusius bee 
KHE 
Hoorp- 
STUK. 

rafilie 

aanfche 

kend geweeft is onder den naam van Ourifha of 

Fominejo, en diestyds het allerkleintte Vogeltje 

geagt werdt. Dat gene, ’t welk CarrsBy be- 
fchryft en afbeeldt, was het Mannetje, ’t welk 

een rooden Borft heeft, gelyk uit EpwArps 

blykt, die ons de Af beeldingen van het Man- 

netje en Wyfje geeft, onder den naam van 

Kolibriet. De Portugeezen noemen het Pegafrol. 

Het fchynt in Zuid-Amerika te huisveften, wor- 

dende alleenlyk des Zomers gevonden ‘in Ka- 

rolina en zelfs in Kanada. CarrsBy heeftze;, 

’'s Winters, ook op St. Domingo gezien, al. 

waar het geheele Jaar Bloemen zyn. 

Zyn grootte is omtrent als een Lid van een 

Pink: de Bek agt Liniën, de Staart een Duim, 

en de Pootjes een Linie lang, De kleur is van 

boven Goud-groen, met een weerfchyn van 
Koperkleur, van onderen vuil-wit, met bruin. 

grys ’er Ondergemengd; de Keel en onder-Hals 

Goud-Purper , de zydelingfe Staartpennen bruin. 

purper. Van het Wyfje zal ik vervolgens 

fpreeken. ed 

Brisson befchryft een roodborftig Brafiliaanfch 

Kolibrietje , ’twelk veel grooter is, zynde , met 

den Bek en Staart, ‘vier Duimen en vier Li- 

niën lang, en wel Goud-groen over t Lyf, 

doch Robyn-rood van Borft, met roffe Staart. 

ennen , die uitwaards en aan de tippen met bruin 

Goud-groen gerand zyn, Het heeft; gelyk 

alle 

Pd 
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alle andere Kolibrietjes, de Bek, Pooten en 1. 

Nagelen , zwart. ÄFDEEL. 
XXII, 

(7) Bloemzuigertje met de Staartpennen omtrent {Hoorp, 

gelyk , bruin-Goudkleurig , het Ligbaam ver. gt, 

guld , de Slagpennen zwart. on A 

Dit fchynt veel naar het zo even gemelde 

Brafiliaanfche te gelyken. LinNaus zegt, dat 

het in de Indiën woont. 

(8) Bloemzuigertje met de Staartpennen gelyks _ VIL 
en Roeflkleurig s de buitenfte bruin getipt , bet Mosquitus. 

OJ » 

Lyf zwart met een Goud-glans s de Slag- Staartje. 

pennen zwart. 
\ 

Deeze, die ook in de Indiën huisveft, 

wordt gevonden in het Kabinet van den Koning 

van Sweeden, 

(o) Bloemzuigertje met een krommen Bek, de rs 

Staartpennen gelyk aan’t end‚van boven zwart; Holoseria 
lj 5 ‚… CE%s, 

bet Lyf van boven groen, de Borfl blaauw , jarre 
den Buik zwart, Buikje. 

Pl XXXVL, 
Het groene Bloemzuigertje , met een zwar. Fig. zr. 

ten, Buik, wordt dit van EpwArps getyteld, 

En 

(7; Trochilas Reêtricibus fabaequalibus , fufco-aureis, 
Corpore aurato , Remigibus nigris, Sy/t, Nat X. 

(8) Trochilus Re@ricibus aequalibus ferrugineis, exrie 
mis apice fufcis, Corpore nigro-aureo , Rem:sibus nigris, 
Mus „Ad, Fr. II, 

(9) Trochiius curviroftris, Rectricibus gequalibus fupra 
nigris, Corpore fupra viridi, Pe&ore coeruleo, Abdomine 
nigro. Sy/f, Nat. X. Mellivora viridis , Ventre nigto. 
Evw. Av. 36. T. 36 | 

1. Deer, 1Y,Sruke Ke 5 
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en SeEBA geeft ‘er, onder den naam - van 

Avis Auricoma Mexicana, een Afbeelding van, 

die niet zeer net is, zo BRissoN aanmerkt, die 

t zelve noemt Mexikaanfche Kolibriet. Het 

Mannetje en Wyfje zyn door Epwarps zeer 

naauwkeurig afgebeeld. 

De grootte is omtrent als een ’s Menfchen 

Duim: de langte, naamelyk „van het Lyf twee, _ 

die van den Bek en van de Staart, ieder één 

Duim, Voetmaat. De Vlerkjes, uitgefpreid 
zynde, beflaan een breedte van vyf Duimen, 

en zeven Liniën. De Kleur, van boven , is 

Goud-groen, met een weerfchyn van Koper 5 

van onderen git zwart, met een Goud-groene 
dwars-ftreep over de Borít: de Srtaartpennen 
glimmend Staalagtig zwart. Het Mannetje 

heeft, over den Onderbuik een witte dwars. 

ftrecp. 

’t Gene BrissoN onder der naam van Kol 

brietje befchryft, als het gemeenfte ; heeft maar | 

de- grootte van ‘t uiterfte Lid van een Pink, 

naamelyk niet meer dan één Duim; de kleur is 

over ’t geheele Lyf Goud-groen met een Ko- 

per-glans ; de zydelingfe Staartpennen zyn met 
wit gezoomd, de buitenfte wederzyds aan de 

buitenzyde wit. Deeze, die in Brafil en ande- 

re deelen van Znid-Amerika voorkomen , wor” 

den van de Inlanders Ronckjes of Ronkertjes 

genoemd. 

(zo) 
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(zo) Bloemzuigerijes met de Staartpennen gelijk 

aan ’t end en blaauw, bet Lyf Goud-groen, 

de Slagpennen blaauwagtig zwart, 

Deeze, die uit de Indiën gebragt is in het 

Ï. 
AFDEELs 

XXIII 
Hoorpe= 
STUK, 

Kabinet van den Koning van Sweeden, fchynt az ellifgus’ 
van kleur wel te gelyken naar hect Kolibrietje 

van Brafil, °t welk BrissoN als zyne derde Soort 

befchryft , hebbende de Pootjes gevederd, en 

van grootte zynde als ’t gemeene AORC: 

zo even gemeld, 

De Kolibrietjes van St. Domingo en Surina- Geftippeld 

me, welken hy ’er op volgen laat, zyn van de 

zelfde grootte, en verfchillen alleenlyk in kleur; 

doch dat gene, ’t welk hy ’t Ooftindifche noemt, 

heetende aldaar Kakopit en Avis Tfioei by Srza 

getyteld, heeft de grootte van een Goudhaant- 

tje, en het geftippelde, * welk de Peruviaa- 

nen Pilleg noemen, is ook bynua van grootte als 

het Zwart - Buikje van Mexiko. Hetzelve is 

groen Goudkleur , idoch op de Wieken en aan 

de Borft, met kleine witte ftippeltjes getekend. 

Het onthoudt zig in Amerika en wordt Hozt- 

zitziltototl of gefchilderde Vogel geheten vande 

Mexikaanen. 

(ri) Bloemzuigertje met de Staaripennen om- 

[rent 

(zo) Trochilus Rectricibus zequalibus ceeruleis , Corpore 
wìrid-aureo, Remigibus arro coerulescentibus. Mus, Ad, 
Fr. il, 

(zr) Trechilus Re@ricibus fubaequalibus baíi ferrugie 
neis apice albis, Corpore fupra fusco fubius alba, Dus 
Ad, Fr. IL. Oarifia [. Tomineo, Crus, Exot, 95, 

A, DEEL, IV, STUK. 

Koli« 
brierjes 

xr. 

Tomineo. 
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XXI. 
Hoorp- 

STUK. 

XIL 

Surnames 

Árs. 
Surt- 

naamf{ch. 

Pi.XXXVI, 

Esp. Ez, 

XI. 

Aiger, 

Zwart. 
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trent gelyk, aan den wortel Roeftkleurig 

aan de tippen wits het Lyf van boven bruin 

van onderen Wit. 

Dat deeze het Wyfje van het roodborftig 

Kolbrietje zy, wordt van EpwArps vaftgefteld, 

en dus behoort het mede tot de Vliegen-Vo- 

geltjes van Brrsson. ’t Verfíchil beftaat daar in, 

dat het niet rood, maar bruin gevlakt is van 

Borft, en de Staartpennen zyn de onderfte helft 

bruin Goudkleurig , voorts blaauwagtig zwart ; 

met witte tippen. De Staart is, in ’t Mannct- 

je en Wyfje, beiden, een weinig gevorkt. 

(12) Bloemzuigertje met de Staartpenmen Roeft- 

kleurig , de Slagpennen zwart 5 bet Lyf Goud- 

kleur , van onderen witagtig. 

Ten opzigt van de kleur komt dit nagenoeg 

overeen met het Vliegen-Vogeltje van St. Do. 

mingo, hier nevens afgebeeld, dat zogroot nier 

js als het uiterfte Lid van een ’s Menfchen Pink 

en de Pootjes gevederd heeft, zynde , zo Brrs- 

son vermoedt, mifichien het Wyfje van het 

volgende. 

(13) Bloemzuigertje met de Staartpennen ome 

trent gelyk, bet Liebaam zwart, van onde - 

deren verguld, de Stuit wit. 
Tot 

(12) Trochilus Reêtricibus ferrugineis , Remigibus 
nigris, Corpore anreo fubtus albicante. Syt. Nat. X. 

(rz Trochilus Retricibus fubeequalibus, Corpore ni- 
gro fuotus aurato, Ano albo. Sy{t, ak, X. Trochilus ai 
Ber, Dus: AA, Fr TD. EO 
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Tot deezen betrekt Brisson zyn Vliegen- Ti. 
Vogeltje van Cayenne , ’t welk de negende Soort AFDEELs 

«van Guainwnbi is by Marceraar. Hetzelve is brnne. 

een weinig grooter dan ’t voorgaande en heeft srux. 

het Lyf Goud-groen als gewoonlyk, doch de 

Slagpennen zwart en de Pootjes gevederd, Ik 

geloof dat het zwarte Kolibrietje van t Sweedích 

Kabinet een ander , en miffchien wel een Ooft- 

indifch zy. 

(14) Bloemzuigertje met een resten Bek, de sry 

staartpennen zwart , de zydelingfe wit, den krtn 

Kop blaauw, de Rug groen, den Buik wit. mee 

De Hals is van agteren met een wit Maantje 

getekend, zegt LiINNzus; en dat het in Indie 

woont. Epwarps noemt het witbuikig en Bris- 

SON gekraagd van Suriname, dewyl het zyne 

om den Hals een witte Kraag hadt. 

(15) Bloemzuigerije met de zydelingfe Staartpen. sy 

nen Wiolet, bet Liehaam bleekrood en bruin Ruter. 

gevlakt. Rood, 

Dit worde van Epwarps het kleine Purpere 

of paarfche Kolibrietje en van Brisson het Surí- 

naamfche getyteld. Krrin geeft ‘er den naam 

van 

(14) Trochilus retiroftris ,Re@ricibus nieris , lateralibus 
__albis, Capite coeruleo , Dorfo viridi, Abdomine albo. $ff. 

Nat, X. Mellivora Ventre albo. Enw.-Av. 35. T. 35. f£. L. 
(r5) Trochilus Reêtricibus lateralibus viclaceis, Corpore 

teltaceo , fusco , fubmaculato, Syft. Nat. X, Mellivora pare 
va purpurea. Epw. Ar, 32, T. 32 (Xe 

be Deen IV, STuSe 
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1. van Honigzuigertje met bruine Vlerkenaan. Hèt 

_AFDEEL. js van grootte als gewoonlyk. 
SEKH, \ 

HoorD- (16) Bloemzuigertje met de Staartpennen om- 

dn trent gelyk en Roeftkleurig , bet Lyf bleek- 
XVI. f | 

Bian. rood, den Buik zwart, 

PLXXXVL | 
Die tele Brrsson onder de Kolibrieten, en 

noemt het de Famaikafche. Het is enol dan 

de voorgaanden, omtrent als een ’s Meníchen 

Duim, gelyk het Zwart-Buikje , het geftippelde 

en Ooftindifche, voorgemeld. Arsin geeft ’er 

den naam aan van Mango - Brommer „doch de 

Afbeelding, die hy ‘er van geeft , is niet natuur- 

Iyk gekleurd. SroaNe hadt dit de grootfte Ho- 

nigvreeter genoemd en het is ook een der 

Fig. 13 

grootfien. 

xviL (17) Bloemzuigertje met een regten Bek, dat 
Cristatas, groen, is , met bruine Wieken , den Buik 

oden Afchgraauw , en een blaauwastige Kuif. 

Dit behoort wederom onder de Vliegen-Vo. 

geltjes by BrissoN en wordt genoemd het Ge- 

kuifde,. Het Lyf is van de gewoone grootte der 

Kolibrietjes , naamelyk els het Lid van een Pinky 

van kleur Goud-groen met eenen Koper-Glans, 

Men vindt het te Cayenne, en in andere deelen 

van 
(x6} tracht lus Rectricibus fubaequalibus ferrugineis 4 

Corpore teltaceo, Ahdomine arro. Syft. Nat. X. Meli. 
vora Mango. Aug. IL p. 45. T. 49. f. 2. 3 

(17) Trochilus re&iroftris ve. Alis fufcis, Abdo- À 
mine cinereo , Criltâ coerulefcente. Syft. Nat, Xe Mellivos 4 
ra minor crittata. Epw, „Av. 37. T. 37 
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van Amerika. Sommigen merken aan dat het 7, 

Kuifje, wanneer ’er de Zon op fchynt, als een AFDEEL,; 

Ster glinftert. De Pootjes zyn, totaan den XXUL 
: „ _Hoorp- 

wortel der Vingertjes of Klaauwtjes, met brui sryr, 

ne Veertjes bekleed. XII 
Minimus. 

(18) Bloemzuigertje met de zydelingfe Staart- Allerkleint 
| SUPL KKXVE 

pennen aan de buiten rand wit, bet Loyf glim- F' XXavE 
PNR Fig. 3de 

mend bruin, van onderen witagtis. 7 

Pit munt in kleinte uit by alle de bekende | 

Vogeltjes. Wy hebben verfcheide Soorten van 

Vliegen die grooter zyn dan dit Beeftje, ’t weik 

in Mis. 14. afgebeeld is op een vierde van de 

natuurlyke langte , breedte en dikte, gelyk mee 
alle de Vogelen van dit Stuk, zo veel mogelyk; 

is waargenomen „ em dezelven evenredig te 

hebben tot elkanderen, Hier ziet men klaar, 

hoe zeer dit Beeftje by andere Vogelen, zelfs 

maar van gemeene grootte , uitmunt. Men vinds 

het in verfcheide deelen van Amerika. 

De Eigenfchappen der Kolibrietjes, Ron-Figenfchaps 
kertjes of Honigvogeltjes, in ’t algemeen , is, td 
op de wvze der Kapellen en Byën te zweeven fd 
over de Bladen en Bloemen der Planten; ’t zy 

om op het uitwaafemende Sap , dat ’er met den 

Daauw op legt, of op den Honig, dien de 

meefte 

"‘(x8) Trochilus Retricibus lateralibus margine exteriore 
albis, Corpore fulco nitente, fubtus albisto. «yfl. Aat. Xo 

Avis mellivora minima. Enw, „Av. 205. T, 105: £ ijs 
Ama. 

1. Deer, IV, STUY, 
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XXIIL. 
Hoorp- 

STUK. 
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meefte Bloemen in haar midden laaten uitzype* 
len, te aazen. Zy doen ‘dit op een zeer ge-= 

makkelyke wyze , door middel van hunnenlan- 
gen Bek en het uitfteeken hunner Tong, die 

Pompswyze gemaakt is, gelyk ik gezegd heb. 

Middelerwyl zyn hunne Wieken in zulk een 

vlugge en geduurige beweeging, dat men die 

naauwlyks kan onderfcheiden. Het Vogeltje; 

immers, onthoudt zig byna nooit op eene zelf 

de plaats; het is ftecds vliegende en doer niets 

anders dan van Bloem tot Bloem te gaan, daar 

het, zonder met de Pooten zig vaft te houden 

of op te gaan zitten (*), den Honig of Daauw uit 

vergadert. Middelerwyl maaken zy een ge. 

brom of gefnor, ’t welk naar bur , bur, gelykt, 

en waarfchynlyk den naam van Ronkertjes aan 

fommigen heeft doen geeven, Somtyds blyven zy 

ook, onder ’t Bloemzuigen , aan hunne Vlerk- 

jes op de Planten hangen. | 

Men kan deeze Vogeltjes met een Snaphaan 

fechieten , wanneer dezelve met Zand in plaats 

van Hagel wordt geladen; maar hier door wor- 

denze ligtelyk bedorven. De Kinderen van. 
genze, gemeenlyk, door middel van Rietjes, 

die overdwars aan een Stokje zyn gebonden , en 

be. 

(*) In de Afbeeldingen op Praar XXXVI, zyn de- 
zelven, wel is waar, meeft al zittende aan de Bloemen 
te zuigen , verbeeld ; doch men heeft daar in de Plaaten van 
Brisson gevolgd, alwaar veelen deezer Bloemzuigertjes 
in dat Poftuur, ’t welk bekwaamft was om hunne ge= 
flalte uit te drukken, en tevens eenig denkbeeld te gee= 
ven van hunne levenswyze, worden vertoond, 
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| Beftreeken met een foort.van Vogel-Lym, 

is 

dat men maakt van het Sap van zekeren Boom, AFDEELs 

% welk dik wordt als men ’t maar in de Hand 

wryft. Zy verbergen zig onder een Bloeijende 

Heefter „en zagtelyk dit Rietje over de Bloemen 
zwaaijende;worden de Kolibrietjes door den glans 
van de Gom aangelokt , fteeken’er hunne Tong 
in en raaken dus vaft, zonder dat hunne Veert- 

jes befchadigd worden. Men druke het Vogeltje 
dat, gevangen zynde; fchielyk fterft, dan aan- 

ftonds een Houten Pennetje van agteren in ’t 
Lyf , en haalt ‘er de Ingewanden uit; waar ra men 

‚ze in de Schoorfteen ; om tedroogen , ophangt; 

’ Is egter beter hun, in Papier bewonden ; door 

middel van een Kaghel te droogen ; aangezien 

de Rook en ’t Stof, of een te fterke Hitte; 

eenig nadeel toebrengt aan den luifter van huri 

Pluimagie, dat, door zyn gloed van Goud en 

fraaye weerfchyn; verwonderlyk fchoon is, 

Niet minder aardigheid heeft in de Neftjes DeNettjeg 
en Eijertjess 

plaats , die zy in de Lugt valt maaken aan ee- 

nige kleine Takjes; doorgaans van Oranje- of 

Citroen- en ook wel van Granaat - Appel Boe= 

men, welker Bloemen hun een aangenaam Voed 

zel verfchaffen;s ja dikwils onder aan het Riec- 

ten Dak der Huizen, of op andere Plaatfen ; 

daar dezelven maar voor Wind, Regen en Zon- 

nefchyn, befchut kunnen zyn. Het Mannetje ; 

zegt men, gaat de Stoffen haalen: het brengt 

Katoen aan, dat het op de Boomen vergadert; 

waar mede het Wyfje haar werk begint ; om: 

E. Deer, IV, STUK: FE kless 

XXII: 
Hoorp: 
STUK 
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jr, _kleedende eerft het Takje en verder daar eert. 
AFDEEL. hoopje Katoen op vaft maakende, van een Vins _ 

XXIII ger hoog. Dit Katoen fpreidt zy , vervolgens; | 

En met laar Bekje en Pootjes, byna draadje voor BE 

draadje uit, en maakt ’er dus een Neftje vang 

t welk eindelyk, zeer konftig , met een ge- 

weefzel van Houtvezeltjes en Mos omkleed 

wordt. Deeze Neftjes hebben omtrent de groot- 

te van een half Hoender-Ey, zynde wonder- 

baar net en fyn van maakzel. Noait broeden 
deeze Vogeltjes meer dan twee Eijeren, van 
grootte als Erwten , wit met eenige kleine Vlak. 

jes. Het Mannetje en Wyfje zitten ’er Op s 

beurt om beurt, doch het Wyfje veel langer 

dan het Mannetje: zy verlaat dezelven niet, 
dan eenige oogenblikken ’s avonds en ’s mor- 

gens, om Voedzel te gaan zoeken , en-middeler= 

wyl vervult het Mannetje haare plaats. De Broed- 

tyd. duurt tien of twaalf dagen, ende Jongjes, 

uitkomende; hebben naauwlyks de grootte van 

een gewoone Vlieg en worden allengs bekleed 

met een fyn Dons, dat zy vervolgens verwis- 

felen met Veertjes. Men verbeeldt zig, dat zy 

van de Ouden niet anders gevoed worden , dan 

door hun aan de Pypagtige Tong, die met Ho- 

nig vervuld is, te laaten zuigen. 

Larar verhaalt, dat een van zyne Konfraters 

een Neftje met jonge Kolibrietjes vindende , 

hetzelve mede naar Huis nam, en „ toen dees 

ze Jongjes vyftien of twintig Dagen oud wa- 
ren , dezelven deedt in een Kouwtje, ’% 

gn welk 
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welk hy plaatfte in ’t Venfter- Raam van zyne 

Kamer, alwaar. de Ouden niet nalieten hunne 

Jongen eeten. te komen brengen, en zo tam 
‚wierden, dat zy nooit uit de Kamer gingen, 

blyvende ’er, zonder dwang, met hunne Jon- 
gen eeten en flaapen. Hy hadt ze dikwils, alle 

vier op den Vinger van dien Pater zien zitten, 
kweelende als of zy op een Boomtakje zaten, 

De Pater voedde hun met een dun Papje, van 

Biskuit, Spaanfche Wyn en Suiker , gemaakt; 
waar in zy hun Tongetje ftaken, en, verza- 
digd zynde, vloogen zy herom , al zingende. Hun 

Gezang beftaat in zeker gebrom, dat zeer aan- 

genaam is te hooren; zynde zagt en tevens hel- 

der van Klank, naar evenredigheid van ’t Werk- 

tuig ‚ ’t welk hetzelve voortbrengt. Ik. heb 

N È 

Gn 
ÄFDEE 

XXII, 
Hoorp. 
STUK. 

niets beminnelyker gezien, zegt Larar, dan 

deeze vier kleine Beeftjes, die binnen en bui- 

tenshuis om ons heen zweefden, en, zo dra Zy 

geroepen werden van bunnen Voedfter-heer , by 

hem kwamen. Hy hielde dezelvendus, vyfof 

zes’ Maanden lang; maar in den tyd, wanneer 

hy hoopte dat zy wel haaft aan ’t broeden zou. 

den gaan , op zekeren avond by ongeluk verge. 

ten hebbende het Kouwrje, waar in zy gingen 

flaapen, aaneen Touw, dat aan den Zolder hing, 

op te hangen , om ze voor de Rotten.te bewaa. 

ren; hadt hy defpyt, vanze , des anderendaags 
’s morgens, niet weder te vinden. 

Men vindt de Bloemzuigertjes meeft in Zuid= 

Amerika. De gewoone Kolibrietjes komen op 

IeDrer IV. Sruw, Bf | de 

Gebruik, 
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ás& BEsCHRYVING VAN DE BLOEMZUIGERT JES: 

de Weftindifche Eilanden menigvuldig voors 

en de fchoonften, zegt men, op Aruba, dat 

onder Kuraffau behoort. HERNANDEZ telt zee 

ven Verfcheidenheden van dezelven in Nieuw 
Spanje; MARCGRAAF agt of negen in Brafil: LA-, 

BAT zegt, dat ’er vyf of zes Soorten van zyn; 

die alleenlyk verfchillen in de kleur en grootte: 

Men wil, dat het Poeijer derzelven, ingeno: 

mens dienftig Zy tegen de Vallende Ziekte, 

De kleinften , die men Vliegen- Vogeltjes noemt; 

worden van de Indiaaninnen gedragen als Orliet- 

ten. Van de Vedertjes der grootfte Ronkertjes, 

voornaamelyk die van den Hals en Borít , maakt 

men, in Amerika, gebruik, om die te verwer- 
ken in de koftbaarfte Gouden Stoffen, ’t zy ge- 

ftikte Kleederen, Behangzels of Tapyten. De 
gedroogde Kolibrietjes worden in Europa veel- 

al, wegens hunne zeldzaamheid, als iets raard 

bewaard. a 

rammen 

De Plaaten moeten düs ingevoegd worden. 

Praar XXXIX. tegen -over Bladz. 97 
en XXX ade — tel 
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