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NAT.UURLYKE HISTORIE 

VAN TWEE 

KORTSTAARTIGE 

OOST-INDISCHE 

Y S - V 0 G E L T J E S, 
beiden voorzien met twee voor-, en_ eenen agter-vinger. 

I n den derden rang der Y s-vogelen, die verfchiliende zyn in de · 
· kenmerken, welken men hun meefl: heeft toegefchreeven, vol
gen hier wederom twee foorten , door de verdeeling der vingeren 
onderfcheiden van di~, welken wy reeds te vooren befchreeven 
hebben. Deeze fraaië Diertjes hebben in het geheel maar drie vin
geren, en wel dusdanig gefchikt, dat twee van dezelven voor, en 
een agter geplaatfi: is: zie daar eene fpeeling der Natuur in het ge
tal der vingeren ·by dit Geilacht, van welke noch by geene Schry
vers is gefprol<en 

De Heer SEBA (a) befchryft een Vogeltje van deeze foort , zeer 
naar by koomende aan het bovenfle in onze afbeeldingen, doch hy 
fpreekt niet van de gefieldbeid der voeten , en , doordien het vlie
gende is afgebeeld , is daaromtrent ook niets te ontdekken. Hy 
noemt het zyne een Amerikaanfeb , en zegt, dat het zyn voedzei 
aan de Honigbyën zoude vinden. Dit Vogeltje van s E B A neemt 
de Heer BRrssoN (b) voor zyne zefl:iende foort, brengt het · ook 
in Amerika t' huis ; en geeft het ( gelyk hy aan alle zyne Y s- vo
,gelen doet) drie· voor-, en eenen achter-vinger. 

De verfchiliende fchikking der Natuur, in het getal der vinge· 
ren, 

(a) Tom. I. Tab. LIII. No. 3· 
( 9) Tom. 117. p. 505. 
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ren van deeze onze voorwerpeq. . is verwonderlyk. Aan de ver-
fcheidenheid van Gewefl: kan echter dit verfchil in de iàmenfl:elling , · 
niet toegefchreevep w<;>rd.en , . zo , naamelyk ,, clat Afie vogelen , . 
die men wegens haare uiterlyke overeenkomfl: met die van andere · 
·gewefl:en tot e~n geflacht . bre_ngt, met dri~ vin,geren o( klaauwen 
voort zoude brengen , en America met vier; Het tegendeel zelfs 
is bekend: de Vor11elyke verzaameling, en andere Kabinetten, 

· toonen ook Afiatifche Ys ... vog~len met- drie voor-, en eenen ach
ter-vinger, en dus vier- vingerigen, gelyk die van Europa zyn. 
De waare oorzaak dethalven. moet in andere omfl:andigheden, ons 
noch onbekend , te vinden wezen. De groote W erkmeefl:er der 
Natuur toont ons ·, by het onderzoeken, wel veeltyds-de wyze rede-· 
nen . van zyn doep, maar meeltendeels echter b\yv_en dezelven 
voor onze oplettendfl:e naarfpeuringen v.:erborge.n. De gedaante van 
den bel\:, en qet maakzei d~r kl"auwen , _ zyn zekçrlyk,gefchiktnaar, 
de natuur der Dieren,_ naar het_ voedzei 't geen zy in he~ alge:
meen noodig hebben, en _ naar de, wyze op welke. zy dat moeten. 
bekoomen. E~ Schepzei is dan op de.befl: .mogelyk,e wyze gewa-. 
pend, zo om 'zyn onderhoud te kunnen bekooroen, als ter ver
weering tegens zodanige andere Sche~zelen , als aan we~en hy niet
ten pn~oi is toegefchikt. . · 

D~ Y s-vogel van SE.BA verfc,hilt van den geenen, . welken wy hier, 
befchryven , , en , die op de bovenffe tak zittende is afgebeeld, . on.., 
der an~eren door eenige blaauwe en · witte veeren , die de.eze foort~ 
terzyde van den hals heeft; maar de bek van SEBA's Vogel fchynti 
:~py niet geheel en al gefchjkt ' ·. om,_ gely~ die. Sçhr~ver. zegt, al~ 
l~en van Byen te leeven. 

Ik moet echter. bekennen , gelyk wy vo0rl).een reeds hebben. 
aangetekend . dat d~ Y s -vogels by gebrek van Vifch , anders hun. 
gewoon voe9zel -, . ·zich ( oo-K met he~ gebruik der bloedelooze . 
l)ie.r,tjes behelpen kunnen. Doch zo . men eens met opletten- .. 
heid naargaat het geiJacht dier Vogelen , . welken van de gekorve
n,e_ I;>iertj~s leeven, . voomaamenlyk van Byen_ en al zulke foort van . 

ln[ec~ 



~ ver~ 

:telling ,· 
gelen' · 
andere · 
a uwen 
:1 zelfs 
fetten, 
a ach-
1 zyn. 
t, ons 
er der 
~ redè-· 
zelven 
1tevan 
{t naar, 
~ alge:
noeten. 
gewa-. 

!r ver-
1Y niet 

~y hier. 
1 , _on-, 
~ foort 
fchynti 

?;t' al: 

1ebben 
:s hun. 
elooze 
letten- . 
korve
~rt van , 
ln[ec~ 

..IáJ . .IV 



I 

fuD 
~le11 

vin 

wel 
ver 
ger 
dé 
tyd 
gef 
het 
ket 
ve1 

I 
ree 

tie 



I 

0 0 S T·: IN D'l SC H·.E Y S- V Q G-EL T JES\ . . 5 

fuièél:en ~ en die daarom reeds .van. de Ouden Apiafier genaamd wer
t!len , zal men een merkelyk verfchil in de gedaante van den bek 
vinden; 

'Beide foorten van Ys·vogelen ,. die wy hier verbeelden, en 
welken in kaleuren met die van· den Heer BRISSON ~erkelyk genoeg 
ve:rfchillen, zyn , ten op~icht van het getal. en de plaatfiilg der vin
geren, elkaàr gelyk, doch de koleuren verfchillen , zoó als men in 
de. volgende Befchryving zien zaL Zy zyn my op onderfcheiden 
tyden toegekoom en, en beiden als Ooft- lndifchen by. my te boek 1 

gefield. Gedroogd en reeds opgevuld overgebracht zynde ·, is 
het niet mogelyk ten opzigt van het verfchil der Kunne iets· ze
kers te bepaalen ; echter. fchynen iy my daar in alleen. maar- te 
verfchilleri. 

B. E s_. C H R Y V I. N- G 

V A N D E · T W E E · 

liort.flaartige ' · beiden twee voor-, en een . agter-
1/Jinger hebbende 

0 0 . S T - I. N . D I s: c · H E_ 

Y . S.- V 0 G E L T J . E S. 
Tab. I V: 

I Het bove~fie afgebeelde Y s·- vogeltj~ , 't geen wegens _deszelfs 
leevend1ger kaleuren het mannetje fchynt te zyn , Is even

redig ·aàn de grootte van de afbeelding. 
De bek, uit den ,hoek der kaak. gemeten; is een -en zeven zes

tiende. duim lang, boven en onder wat minder fcharp dan. van de 
A n .:>. voorige 
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voorige foort , echter daksgewys afdaalende , zo dat de door· 
fnede eene ruit zoude verbeelden. De' kanten van den bek zyn 
eventjes inwaards gebogen ; het uiteinde is niet heel fcherp uitlo. 
pende. Dç koleur is licht· g~el. De neusgaat~n komen, in form 
van een half ovaal, eeven uit de voorhoofds-veeren, en zyn doo1· 
een dun vliesje geheel ge11ooten. 

De oogen • De tong 
De koleur der veeren , boven op het hoofd , zyn licht kafi:anje

kleurig-bruin. V oor het voorhoofd vertoond zich , ter wederzy
den by de n~usg~aten , eeri licht geel vlakje. De wangen , borfi:, 
en buik zyn fraai licht geel. Ter zyden van den hals , wat naar 
achteren, doet zig een klein bosje fchoone blaauwe veeren zien , 
en daar onder een wat grooter van diergelyke witte veertjes. 

De veeren onder den bek zyn wit. 
Op den rug zyn de veeren fchoo1;1 donker - blaauw; laag er naar 

den fi:aart wat naar 't purper trekkende. De bovenfi:e fi:aartveert
jes zyn, eeven als he hoofd, licht kail:anje-bruin, van onderen ka
neel-kleurig. De vleugel veertjes, en nagpennen, zyn muisvaal
kleurig. 

De beenen zyn redelyk kort, licht- geel, z~er teer en naakt. 
De klaauwtjes voor twee en achter een. De binnenfte voor

klaauw is wat langer dan de anderen , en zeer ver met de buitenfi:e 
vaftgegroeid, waar door het voetzooltje hier, in evenredigheid met 
de dunte der klaauwen of vingertjes, zich ook weêr breed en plat 
vertoond. 

De nageltjes zyn kort , ter zyde plat, krom, licht geel , en fcharp. 

Permits 'er verfchil in de kaleuren is, zoo volgt hier de Befchry
ving vatJ het, op 't benedenjle takje zittende, llógeltfe. 

Dit komt in grootte genoc;gzaam over een met het voorig~ , en 
zoq mogelyk , weg~ns de mindere leevendigheid ·in koleur ,_' het 
wyfje zyn ~unnen, 
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De bek is in grootte en maakzei eevenredig aan het voorige. 
De koleur alleen verfchilt , en is vuil of bruinachtig- geel. De 
neusgaaten zyn even eens. 

De oogen · De tong 
De koleur der veeren, boven op het hoofd , is licht rosachtig

kaneel-koleur. Voor het voorhoofd vertoo:t~en zig dezelfde licht
geele vlakjes , ter wederzyden , by de neusgaaten. De wangen 
zyn geel-kleurig. De veeren op den rug, op de bovenzyde van 
den ftaart , en die op de fchoften der vleugels, zyn mede .licht-r_os
achtig kaneel-kleurig. De Dagpennen in de vleugels zyn muisvaal, 
met roskleurige kanten. 

Deveeren, ondet· den bek, zyn licht afch-graauw. Die der Borft 
rofchachtig-geel, met wat rosachtiger veeren gemengd. Onder aan 
den buik, en verder, zyn dezelveh flaauw- geel, en onder den 
fiaart rofch-kleurig. 

De beenen zyn tamelyk kort, bruinachtig, teer en naakt. 
De klaauwtjes even als by het voorige. De nagels alleen wat 

donkerder-geel 

EINDE. 
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