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Buizerd Buteo buteo maakt sneeuwbal

Eddy Kuis

De bewuste Buizerd met sneeuwballetje onder poot, nabij Terschuur in de Gelderse Vallei, janu-
ari 2001 (E. Kuis). Common Buzzard with self-made snowball underfoot.

Het gebruik van werktuigen is niet wijd verbreid in het vogelrijk. De meest sprekende

voorbeeldenbetreffen veelal tropische soorten, die takken of cactusnaalden gebruiken

om insectenlarven uit hout te peuteren. Hulpmiddelen van cosmetische aard anders

dan het gebruik van zand of mieren lijken helemaal niet voor te komen.

Nauwgezette waarnemingen van Buizerds bij een voederplek aangelegd bij een boer

in de Gelderse Vallei laten echter zien dat binnen het vogelrijk wel degelijk aandacht

is voor verschillende schoonmaakmethoden. In de winter van 2000/01 vertoonde een

van de Buizerds een opmerkelijk gedrag nahet verorberen van een houtduif. Na de

maaltijd vloog de Buizerd op een van de neergelegde takken met een omhoog lopend
uiteinde. Op de tak lag nog een dun laagje dooiendeplaksneeuw. Met de rechteipoot

schraapte de vogel meerdere malen van boven naar beneden over het uiteinde van de

tak, waardoor er een sneeuwballetje ontstond onder derechterpoot. Vervolgens wer-

den beide kanten van de snavel er beurtelings langsgehaald. De Buizerd maakte de

snavel dus schoon met behulp van een zelf geproduceerd sneeuwballetje.



De Takkeling 10(2), 2002 163

Common Buzzard Buteo buteo producing snowball

Dat vogels hun snavel schoonmaken na een maaltijd is op zichzelf niets bijzonders.

Meestal wordt de snavel schoongeveegd aan een tak. Wel bijzonder is dat een vogel

zelf iets creëert, in dit geval een sneeuwballetje, waarmee de snavel van etensrestjes

werd ontdaan. Bij aanwezigheid van plaksneeuw wordt dit misschien geprefereerd
boven een tak, althans door individuen die ditkunstje verstaan.

Summary:

In January 2001 a Common Buzzard was observed producing a small snowball by

scraping sticky snow from a branch with its right foot. The bird had just fed from a

Common Woodpigeon, and cleaned its bill by wiping it alternately against the self-

made snowball (see Photo). Normally, Common Buzzards use branches to clean the

bill after feeding.

Adres: Oosterhof 15, 6715 LG Ede.

Witte Buizerd op karakteristieke zitpost in agrarisch landschap (Hans Kleine Koerkamp). White

Common Buzzard in typical Dutch farmland.


