
Sinds enkele jaren arriveert er in de herfst een Roodborst in mijn achtertuin. Die 
tuin maakt deel uit van een groengordel in Blaricum. Daar blijft hij overwinteren. 
Deze herfst kwamen er twee, waarvan er een na enkele dagen met strubbelingen 
verdween. De overblijver heeft nu een winterterritorium, waarvan mijn tuin dus 
deel uitmaakt.
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Op 6 november 2022 vond er een 
opmerkelijke gebeurtenis plaats. De 
Roodborst had een beschadigde eikel 
ontdekt, die op een of andere wijze 
in de tuin beland was. Tot mijn grote 
verbazing begon hij daaraan te pikken. 
Gebruikte hij hem als voedselbron?
Het is mij bekend dat Roodborsten in 
het broedseizoen hoofdzakelijk dierlijk 
voedsel -insecten en hun larven- eten. 
In de zomer en herfst zijn bessen en 
vruchten eveneens belangrijk.

Hoe zo dan een eikel als voedselbron? 
Dit gaatje in mijn kennis kon worden 
opgevuld. Na een zoektocht kwam ik 
erachter door in de literatuur behalve 
naar voedsel ook op zijn gedrag te 
letten. Onder dat item was het raak. In 
eikenbossen blijken overwinterende 
Roodborsten te profiteren van verse 
stukjes van eikels, die door Boomklevers 
en Koolmezen open zijn gemaakt. 
Platgereden eikels zijn dan eveneens een 
voedselbron. Roodborst eet van de eikel  | illustratie Henk van Bork

De aangevreten eikel  |  Dick A. Jonkers

Als het internet geen uitkomst biedt, heb je als VWG-lid altijd de 
mogelijkheid om een van de andere leden te raadplegen. En als die 
er niet uitkomen, hebben zij wel weer iemand in hun netwerk die met 
een goede verklaring of oplossing komt. Rob Moolenbeek stuurde 
mijn ‘veervraag’ door aan Guido Keijl (informatiespecialist Naturalis): 

Het is een van de buitenste slagpennen. Ik moest even druk puzzelen, maar ik denk dat jouw Gooise 
vogelaarster gelijk hee ! Er ligt duidelijk een groenblauwe glans over de veer. Dat sluit de Gaai 
uit, die hee  zwarte slagpennen, die sowieso groter zijn. Opvallend aan de veer is de uitbochting 
met licht randje aan de binnenvlag nabij de top. Ik dacht dat dat te maken zou hebben met het 
neerleggen van de veer o.i.d., maar Monniksparkiet lijkt precies zo'n uitbochting te hebben aan p7-9, 
kijk maar https://www.fws.gov/lab/featheratlas/feather.php?Bird=MOPA_primary_male

Zoals je zelf al aangee , is Monniksparkiet in het Gooi onwaarschijnlijk en ligt Halsbandparkiet 
meer voor de hand, maar Monniks hee  meer blauwe dan groene slagpennen, zoals Halsband. Een 
andere, ontsnapte, parkiet is natuurlijk nooit uit te sluiten, maar die uitbochting is wel een heel 
opvallende overeenkomst.
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