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Oproepen

Bosuilen in Haagse woonwijk?
Bosuilen verwacht je niet zo gauw in een

woonwijk, maar het komt zeker voor. Een

lezer van het Vogeljaar - Jan Bais -

stuurde ons een foto toe met daarop een

afdruk van vogelveren tegen een raam. Hij
schreef: ‘Bijgevoegd een curieuze foto

van een printafdruk van een uil tegen een

ruit, genomen in de Ten Hovestraat te Den

Haag. Ik ontving deze foto van een

kennis. Volgens mij betreft het een Bosuil.

De foto heeft bijkans artistieke schoon-

heid, als van een pentekening. Heel

bijzonder’.

Dergelijke afdrukken op een ruit zijn op

Een opvallende afdruk van een vogel die tegen
een raam gebotst is in een woonwijk van den

Haag. Het is doorgaans niet eenvoudig met zeker-

heid vast te stellen om welke soort het gaat, als de

botsing zelf niet is gezien en als de vogel niet

gevonden wordt. In dit geval gaat het vermoede-

lijk om een Bosuil. Met dank aan de heer Jan Bais,

die de foto beschikbaar stelde.
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Vogels vliegen regelmatig tegen glazen

ramen of windschermen en laten dan

meestal een afdruk achter. Het interessante

van dit geval is dat de afdruk een redelijk

compleet beeld van de vogel geeft. Het is

dan erg verleidelijk om een poging te

doen de soort te achterhalen aan de hand

van die afdruk. Hoewel men een Bosuil

niet echt verwacht in een woonwijk, is het

in dit geval heel goed mogelijk. Navraag

leverde op dat in de desbetreffende buurt

veel oude bomen staan en dat er in elk

geval ook Bosuilen hebben gebroed.

Wij zijn benieuwd of er meer lezers zijn
die dit soort opvallende afdrukken

hebben. Misschien zijn er zelfs mensen

die naar deze verschijnselen onderzoek

gedaan hebben. Reacties zijn welkom.

RAK

Snavelafwijkingen bij vogels

Afwijkingen komen in de natuur veelvul-

dig voor. Ook bij vogels ziet men soms

afwijkingen. Die vallen niet altijd op.

Vogels met een manke poot of vleugel
trekken meestal al snel de aandacht en

ook een kleurafwijking aan het veren-

kleed wordt meestal wel gezien. Maar er

zijn ook afwijkingen die op afstand

minder opvallen en waarvoor men de

vogel van dichterbij moet kunnen obser-

veren. Vogelringers zullen waarschijnlijk

regelmatig vogels in handen krijgen met

afwijkingen. Op het Ringersnet - het

digitale communicatieplatform waarover

ringers met elkaar nieuwtjes uitwisselen -

circuleerde enige tijd geleden een bericht

over vogels met afwijkende snavels. Soms

groeit een snavel niet goed uit, te krom, te

lang of juist te kort of met een merkwaar-

dige knobbel. Je zal er maar last van

hebben. Van sommige vogels vraagt men

zich wel af hoe zij met zo’n misvormde

snavel kunnen overleven. Eén van de

berichten op het Ringersnet is afkomstig

van Han Bouwmeester, één van de leden

van de commissie die het net beheert en

controleert. Daarin verwijst hij naar een

website van de Britisch Trust for Ornithol-

ogy (BTO). Deze organisatie heeft naar

aan naar aanleiding van meerdere meldin-

gen van vogels met misvormde snavels

die tijdens tuinvogeltellingen werden

waargenomen een actie gestart om meer

informatie te verzamelen. Zij is begonnen
met een integrale inventarisatie van het

voorkomen van misvormde snavels bij
welke soort dan ook. Er zijn enkele inte-

ressante pagina's op de website aan dit

onderwerp besteed met informatie over

achtergronden over het ontstaan, de

soorten van misvormingen en het rang-

schikken naar soorten waarbij het vastge-
steld is. Zelfs de geografische versprei-

ding binnen Groot-Brittannië wordt ge-

toond op plattegronden. Daarnaast is er

een verbazingwekkende pagina met foto's

van diverse soorten met vervormde

snavels. Zie: http://www.bto.org/volun-

teer-surveys/gbw/about/background/

projects/hgbw. De website bevat overigens
ook andere interessante informatie, niet

alleen over snavelafwijkingen.

Vogelringer Henk Lichtenbeld uit IJssel-

stein reageerde op het bericht van Han en

hij vroeg zich afof er veel bekend is over

dergelijke afwijkingen in Nederland. Hij
wendde zich tot de redactie van het Vogel-
jaar, maar ook wij moeten het antwoord op

zo’n vraag schuldig blijven. Daarom

roepen wij onze lezers op meldingen van

vogels met afwijkende snavels naar ons in

te zenden. Mocht u vogels met een vreem-

de snavel zien, kijk dan eens op de Britse

website om vast te stellen om welke type

afwijking het gaat. Volgens de website zijn
voor meer dan zestig vogelsoorten uit de

hele wereld gemeld. Op de website worden

een aantal voorbeelden van snavelafwij-

kingen beschreven. Zie: hltp://

www.bto. org/volunteer-surveys/gbw/

about/background/projects/bgbw/types.
Ook wij zijn wel benieuwd of dit in

Nederland veel voorkomt. Daarom: wan-

neer u een vogel met duidelijke afwijkin-

gen ziet, laat het ons weten! Stuur dan een

bericht naar de redactie;

redactie@vogeljaar.nl.

zichzelf natuurlijk niet zo bijzonder.


