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Een “Kruisbek”-Scholekster in het Vechtplassengebied

R.G. Moolenbeek

Onlangs verscheen een artikel over snavelvormen bij de Scholekster

(Swennen et al.,1983) waarin ook snavelafwijkingen worden besproken.
Hieruit mogen we opmaken dat een afwijking van deze omvang tot de zeldzamere

gevallen behoort. Kleine afwijkingen komen regelmatiger voor (bij ongeveer 5%

van de door Swennen onderzochte vogels).
In het in maart verschenen nummer van Limosa (jrg. 56(4)) vermeldt Jukeraa (1984)

het voorkomen van een nagenoeg identiek geval in Harlingen.
Helaas wordt niet vermeld op welke wijze de snavelhelften elkaar kruisten, doch

de bijgevoegde foto doet vermoeden dat ook hier de bovensnavel naar links

draaide en de ondersnavel iets naar rechts. Natuurlijk vraag je je dan af of

het hier mogelijk hetzelfde beest betrof.

Jukeraa, zich baserend op Hulscher (1983) vermeldt een dagelijkse groei van

gemiddeld 0.4 mm. Dat wil dus zeggen dat in de tussenliggende 383 dagen de

snavel 10.64 cm gegroeid zou zijn.

Slijtage door normaal foerageren lijkt uitgesloten omdat zowel het boren in de

grond als het openhakken van mollusken onmogelijk lijkt met zo'n snavel-

afwijking.

Vermoedelijk gaat het hier dus om twee verschillende vogels
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Tijdens de wekelijkse vogeltelling op 19 december 1982 in het Vechtplassen-

gebied zagen W.Leurs en ondergetekende in de Noordpolder beoosten Muiden een

Scholekster. Op zich al een leuke waarneming voor de maand december, temeer

ook omdat het licht vroor (-1°C). De vogel liep in de luwte van een boerderij

daar waar de plasjes niet geheel bevroren waren. Toen wij dichterbij kwamen

zagen wij dat de snavel een afwijking vertoonde. De ondersnavel was naar rechts

gebogen en stak ca. 2 cm uit. De vogel was in winterkleed.

Winterwaarnemingen in het Gooi en Vechtplassengebied zijn schaars. Het lijkt

aannemelijk dat deze vogel door zijn “handicap” gedwongen was van zijn normale

leefpatroon af te wijken.


