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Over het wetenschappelijke

nut van een dode pestvogel

In de vorige Korhaan schreef Anco Driessen namens de politie Gooi en

Vechtstreek een artikel over het in het bezit hebben van dode vogels. Mocht je

een vogel willen laten opzetten, dan is daarvoor een vergunning benodigd. Naar

aanleiding van dit artikel meldt ons lid Connie Rosier een ander interessant

aspect over dode vogels.

Pieter Schut

Pestvogel

In januari 1996, midden in de

strenge winter die toen heerste,

was er een invasie van pest-

vogels. In Huizen en Naarden en

ook wel in andere plaatsen in

ons werkgebied werden vele

exemplaren gesignaleerd en ge-

meld. Connie Rosier vond een

dood exemplaar bij het industrie-

terrein aan de Amsterdamse-

straatweg in Naarden. Het was

direct duidelijk dat het hier ging

om een verkeersslachtoffer.

Nadat de dode pestvogel enkele

dagen had doorgebracht in het

vriesvak van mevrouw Rosier,

stond zij op verzoek van ons lid

Rob Moolenbeek de vogel af aan

het Instituut voor Systematiek en

Populatiebiologie van de Univer-

siteit van Amsterdam. Daar wa-

ren ze erg blij met deze bijzon-

dere gift, zoals blijkt uit de brief

van de kollektiebeheerder, me-

vrouw Prins:

“Het was een welkome aan-

winst voor onze kollektie, want

deze soort ontvangen wij

slechts zelden. Verledenjaar

(1996, invasie) hebben wij er

twee binnengekregen en in

1992 één exemplaar en dan

een vijftal jaren daarvoor niets.

Helaas bleek bij het prepareren

dat de huid van de vogel zo be-

schadigd was

(verkeersslachtoffer) dat er

slechts twee vleugels bewaard

konden worden. Ook inwendig
was de vogel helemaalkapot,

zodat de sexe niet meer bepaald

kon worden. Wel kon aan de

hand van de slagpennen vastge-

steld worden dat het hier om een

vogel van het tweede kalender-

jaar ging. Er zaten namelijk licht-

gele streepjes op de buitenkant

van de slagpennen, terwijl dat bij
volwassen vogels helder geel is.

De overige gegevens zijn: ge-

wicht 59 gram, konditie vet, vleu-

gellengte 112 mm., tarsus 20,0

mm. en snavel tot veerrand 10,6

mm. De vogel had geen rui van

de kleine veren en de maag-

inhoud bestond uit bessen”.

Tot zover de brief van mevrouw

Prins van de Universiteit van

Amsterdam. Mogelijk is dit ver-

haal een aansporing voor andere

leden om bijzondere dode vogels
niet achteloos achter te laten.

Het adres is: Mevrouw Tineke G.

Prins, Instituut voor Systematiek

en Populatiebiologie, afdeling

Vogels, Postbus 94766, 1090

GT Amsterdam. Tel.; 020-

5255438.


