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In 'De levende Natuur' van september 1977 
schreef L. M. J. van den Bergh over 'Veld
waarnemingen van afwijkend gekleurde vo
gels', waarbij hij 'lichtbruine kleurafwijkin-
gen' van maar liefst elf vogelsoorten van al
lerlei pluimage, van Fuut tot Patrijs en van 
Scholekster tot Huismus beschreef. De con
clusie van genoemde auteur luidde: 'Het is 
opmerkelijk, dat hét grootste deel der waar
genomen 'bruine' kleurafwijkingen betrek
king heeft op watervogels of vogels die zich 
graag in natte milieus ophouden. Ook valt 
het op, dat de drie soorten, waarbij dit niet 
het geval is (Patrijs, Spreeuw en Huismus), 
wèl in de directe omgeving van rivieren of ri
viermonden werden aangetroffen. Of deze 
samenhang op toeval berust dan wel dat der
gelijke kleurafwijkingen, die een gevolg zijn 
van pigmentstoornissen, veroorzaakt kun

nen worden door in het water aanwezige 
stoffen, zou mogelijk eens nader onderzocht 
kunnen worden' (1, p. 215). 
In dit verband is het wellicht interessant om 
hier iets te vertellen over de bruine Eksters 
die de laatste jaren in Noord-Noorwegen zijn 
waargenomen. Deze wijken van het normale 
kleurpatroon af op dezelfde manier als de 
bruine Scholeksters (1,2) in Nederland: alle 
normaliter zwarte partijen zijn lichtbruin. In 
enkele gevallen wordt de kleur opgegeven als 
chocolade-bruin, in andere als geelbruin (het 
woord 'beige' is in het Noors veel minder in
geburgerd dan in Nederland). De staart is 
van boven heel lichtbruin, af en toe zelfs 
'haast wit, met een bruin waas.' Een volledi
ge opgave over de Noorse vondsten is elders 
gegeven (8). 
Alle gegevens tot nu toe zijn geconcentreerd 
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in twee streken: And0ya-Hinn0, op het 
grens tussen Nordland en Troms0, en het 
mondingsgebied van de Tana in Oost Finn-
mark. Eenzelfde concentratie kenmerkt ook 
de Deense vondsten van bruine Eksters; de 
acht waarvan de vindplaats bekend is stam
men namelijk alle van het eiland Fünen (3). 
Uit Denemarken is overigens ook een bruine 
Ekster bekend uit een zeventiende-eeuwse 
muurschildering (4); ook wat dit betreft is er 
dus niets nieuws onder de zon. 
Dergelijke bruine kleurafwijkingen zijn be
kend van een vrij groot aantal verschillende 
vogelsoorten, en de oorzaak is heel vaak 
schizochroisme, d.w.z. dat van een kleur, die 
uit verschillende pigmenten is opgebouwd, 
één van de samenstellende pigmenten ont
breekt (5). In de zwarte kleurpartijen van 
Eksters zijn de samenstellende pigmenten 
twee typen melanine, een zwart en een bruin, 
en in bruine Eksters ontbreekt het zwarte 
pigment. Harrison (5) kende uit Engeland 
geen schizochroische Eksters, maar in 1965 is 
ook daar een bruine Ekster geschoten (7). 
Suffern citeert daar ook de eerdere publicatie 
van twee 'grauwe' Eksters (4), waarvan de 
ene volgens de beschrijving trouwens ook 
eerder een lichtbruine variant lijkt te zijn ge
weest. Uit Nederland heb ik nooit iets over 
bruine Eksters gehoord, maar dat zegt niet 
zo veel, daar ik de Nederlandse vogellitera-

tuur hier niet bij de hand heb. 
Het feit, dat het voorkomen van bruine 
Eksters zo uitgesproken plaatselijk is, hangt 
ongetwijfeld samen met de omstandigheden 
dat de kleurafwijking erfelijk is, en Eksters 
standvogels zijn. Zoals met de meeste muta
ties het geval is, zijn bruine Eksters ten op
zichte van hun normale soortgenoten in het 
nadeel: de bruine veren zijn namelijk aan
zienlijk minder slijtvast, en bruine Eksters 
hebben dan ook vaak een opvallend versleten 
uitziend verenkleed, met name in de staart. 
Ze gedragen zich overigens normaal, en wor
den ook door hun soortgenoten als volwaar
dig aanvaard. Of de bruine mutant op een 
dominant of recessief gen berust, is nog on
bekend. Een nest met twee normaal gekleur
de Eksterouders in de buurt van Harstad, dat 
men in 1975 vond, bevatte drie normale en 
twee bruine jongen. Maar dat is voorlopig 
helaas het enige gegeven aangezien een in 
1977 in Andenes gesignaleerd broedgeval 
tussen een bruine en een normaal gekleurde 
Ekster zonder resultaat bleef. 

Voor verdere gegevens over het voorkomen 
van bruine Eksters in natuur of literatuur 
houd ik mij ten zeerste aanbevolen (adres: 
Troms0 Museum, N-9000 Troms0, Noorwe
gen). 
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