
W
ETEN

SC
H

A
P

[6] C R A N I U M  DECEMBER 2015

De collectie fossielen van de tweede auteur werd in 
meer dan drie decennia bijeengebracht en bestaat 
voornamelijk uit zoogdierresten van de Noordzee-
bodem. Meer precies: materiaal uit de zuidelijke 

bocht van de Noordzee, met name bezuiden de 53˚ N en niet 
zuidelijker dan 51˚30’ N. De stukken zijn deels aangevoerd 
door verschillende boomkorkotters en deels zelf opgevist door 
de tweede auteur. Bijzonder is de focus van de collectie: niet 
alleen grote resten van mammoet, neushoorn en andere mega-
fauna zijn aanwezig, maar ook kleinere skeletresten van deze 
dieren en resten van kleinere zoogdieren als otter en bever 
(Mol et al., 2008; Van Kleef, 2013). Interessante voorbeelden 
van de laatste groep vormen de onderkaak van een veelvraat 
Gulo gulo Linnaeus, 1758 beschreven door Mol et al. (2007) 
en het dijbeen van de beverachtige Trogontherium cuvieri 
Fischer, 1809 beschreven door Mol & De Vos (1995). Hier 
presenteren wij voor het eerst alle vogelresten uit de collectie 
Kommer Tanis.

MATERIAAL EN METHODEN
In de collectie Tanis bevinden zich in totaal 26 vogelbot-

ten die opgevist zijn van de Noordzeebodem (tabel 1). Al dit 
materiaal werd door de eerste auteur nauwkeurig vergeleken 
met het materiaal in de zoöarcheologische vergelijkingscol-
lectie van het Groninger Instituut voor Archeologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (GIA) (Clason, 1987; 
Mol et al., 2015) (Fig. 1).

RESULTATEN
Er konden 23 stukken gedetermineerd worden (tabel 1). Dat 

leverde een soortenlijst van ten minste zeven soorten op (tabel 
2). Hieronder volgen beknopte beschrijvingen van het mate-
riaal, die dienen als onderbouwing van de determinaties. De 
terminologie is naar Baumel & Witmer (1993) en de oriëntatie 
naar Cohen & Serjeantson (1996). De volgorde, samenstelling 
en de korte karakterisering van de families zijn naar Peterson 
et al. (1991). Met ‘de vergelijkingscollectie’ wordt die van het 
GIA aangeduid.

Familie Phalacrocoracidae

Aalscholvers. Grote donkere watervogels met lange snavel 
met haakvormige punt.

Aalscholver Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)

Materiaal: complete tibiotarsus (4223; Fig. 3F).

Zeer karakteristiek aan nummer 4223 is een restje van de fi-
bula op het distale deel van de schacht. Dit vormt als het ware 
een klein stekeltje en maakt determinatie tot op de groep erg 
eenvoudig. Formaat en de rest van de morfologie, waaronder 
de hoek waaronder het distale gewricht staat, maken determi-
natie als aalscholver zeer eenvoudig.

Familie Anatidae

Zwanen, eenden en ganzen. Watervogels van verschillend 
formaat, enkele leden van de groep kunnen ook goed duiken.

Gans Anser sp.

Materiaal: proximaal fragment humerus (3230; Fig. 3D); dis-
taal fragment humerus (2663; Fig. 3B); complete femur (2226; 
Fig. 3E); licht beschadigde ulna (2492; Fig. 3A); compleet 
coracoid (2606; Fig. 3H).

Nummer 3230 is op basis van de morfologie duidelijk een 
humerus van een gans en is qua formaat goed vergelijkbaar 
met die van de grauwe gans Anser anser (Linnaeus, 1758). 
Nummer 2663 vertoont maar weinig kenmerken, doordat ook 
het distale uiteinde beschadigd is. Het stuk komt echter goed 
overeen met een humerus van een gans, eveneens formaat A. 
anser. Nummer 2226 is ook afkomstig van een gans, een soort 
groter dan alle soorten uit het genus Branta. Nummer 2492 is 
eveneens duidelijk van een gans en komt zowel in lengte als 
in proporties goed overeen met de ulnae van A. anser. Num-
mer 2606 is groter dan het coracoid van alle Branta spp. en 
past goed bij A. anser. Duidelijk is dus dat dit materiaal een 
of meer soorten ganzen vertegenwoordigt, die qua formaat 
ongeveer zo groot is/zijn als een grauwe gans.
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Samenvatting
Voor het eerst werd een collectie van de Noordzeebodem opgeviste vogelresten bestudeerd. In een collectie 
van 26 stukken konden ten minste zeven soorten worden onderscheiden, namelijk aalscholver Phalacrocorax car-
bo (Linnaeus, 1758), ten minste twee soorten ganzen Anser sp. en Anser/Branta sp., ten minste een soort zwaan 
Cygnus olor (Gmelin, 1789)/Cygnus sp., zeearend Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758), kip Gallus gallus domesticus 
(Linnaeus, 1758) en kalkoen Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758). Het materiaal vertegenwoordigt een mix van 
verschillende ouderdom en ecologie. Pleistocene vogelresten opgevist van de Noordzeebodem blijken extreem 
zeldzaam te zijn.

Abstract
For the first time a collection of bird remains fished from the bottom of the North Sea was studied. At least 
seven species were recognized in a collection of 26 bones: cormorant Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758), at 
least two species of goose Anser sp. and Anser/Branta sp., at least one species of swan Cygnus olor (Gmelin, 1789)/
Cygnus sp., white-tailed eagle Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758), chicken Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758) 
and turkey Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758). The material represents both a temporal and an ecological mix. 
Pleistocene bird remains fished from the North Sea turn out to be extremely rare.
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Nummer Skeletelement Status Determinatie Fig. Verworven via

601 Ulna sin. B Anser/Branta sp. - gans SL-3

649 Femur sin. B Indet. Fig. 3C SL-3

2226* Femur dex. C Anser sp. - gans Fig. 3E SL-27, via Dick Mol

2227* Tibiotarsus dex. C Gallus gallus domesticus - kip Fig. 3G SL-27, via Dick Mol

2334 Humerus dex. C Meleagris gallopavo - kalkoen Fig. 2H Cor Jager

2483 Tibiotarsus sin. F Meleagris gallopavo - kalkoen Cor Jager

2492 Ulna dex. B Anser sp. - gans Fig. 3A

2581 Humerus sin. F Cygnus sp. - zwaan Fig. 2B Albert Hoekman

2606 Coracoid sin. C Anser sp. - gans Fig. 3H Albert Hoekman

2663 Humerus dex. F cf. Anser sp. - gans Fig. 3B GO-23

2664 Ulna dex. B Anser/Branta sp. - gans

2773 Humerus dex. C Meleagris gallopavo - kalkoen Fig. 2D Albert Hoekman

2774 Tibiotarsus dex. C Meleagris gallopavo - kalkoen Fig. 2E Albert Hoekman

3141 Humerus sin. C Cygnus olor - knobbelzwaan Fig. 2A SL-42

3143 Tibiotarsus sin. B Meleagris gallopavo - kalkoen Fig. 2C

3230 Humerus dex. F Anser sp. - gans Fig. 3D GO-4

3446 Tibiotarsus dex. B Meleagris gallopavo - kalkoen

3450 Ulna sin. C Meleagris gallopavo - kalkoen Fig. 2G

3642** Tarsometatarsus dex. C Haliaeetus albicilla - zeearend Fig. 3J GO-4***

3706 Tarsometatarsus dex. B Cygnus sp. - zwaan Fig. 3I GO-4

4218 Tibiotarsus sin. B Meleagris gallopavo - kalkoen Fig. 2F

4219 Femur dex. F Indet.

4220 Humerus sin. B Meleagris gallopavo - kalkoen

4221 Tibiotarsus dex. F Indet.

4222 Tibiotarsus sin. F Meleagris gallopavo - kalkoen

4223 Tibiotarsus dex. C Phalacrocorax carbo - aalscholver Fig. 3F SL-3

Aalscholver Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)

Gans Anser sp.

Gans Anser/Branta sp.

Zwaan Cygnus olor (Gmelin, 1789)/Cygnus sp.

Zeearend Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Kip Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758)

Kalkoen Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)

Tabel 1: Overzicht van de vogelresten opgevist van de Noordzeebodem in de collectie Tanis. Afkortingen: dex.: rechts; sin.: links; B: beschadigd; C: 
compleet; F: fragment (minimaal één uiteinde is volledig weggebroken). Noten: *: coördinaten 53˚13,7’ N, 2˚30,4’ O; **: coördinaten: ‘zwarte 
lijntje’, ca. 52˚10’ N, 2˚45’ O; ***: verzameld door Kommer Tanis.

Table 1: Overview of the bird remains fished from the North Sea in the collection Tanis. Abbreviations: dex.: right; sin.: left; B: damaged; C: 
complete; F: fragment (at least one end is completely missing). Notes: *: coordinates 53˚13,7’ N, 2˚30,4’ E; **: coordinates: ‘zwarte lijntje’, ca. 
52˚10’ N, 2˚45’ E ***: collected by Kommer Tanis.

Tabel 2: Soortenlijst van de vogelresten opgevist van de 
Noordzeebodem in de collectie Tanis.

Table 2: List of bird species represented by material fished from the 
North Sea in the collection Tanis.
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Gans Anser/Branta sp.

Materiaal: twee licht beschadigde ulnae (601; 2664).

Beide ulnae hebben ongeveer het formaat en de proporties 
van een ulna van de kolgans Anser albifrons (Scopoli, 1769), 
maar vallen ook nog binnen de grotere Branta spp. Dit is dus 
een andere soort (of twee andere soorten) dan de hierboven 
behandelde Anser sp. Dit betekent dat er ten minste twee soor-
ten ganzen in het materiaal vertegenwoordigd zijn.

Zwaan Cygnus olor (Gmelin, 1789)/Cygnus sp.

Materiaal: complete humerus (3141; Fig. 2A); distaal frag-
ment humerus (2581; Fig. 2B); licht beschadigde tarsometa-
tarsus (3706; Fig. 3I).

Nummer 3141 kan met zekerheid worden toegeschreven 
aan de knobbelzwaan Cygnus olor. Het stuk is namelijk erg 
groot (GL: 314 mm), groter dan het materiaal in de vergelij-
kingscollectie, maar niet groter dan de maximale grootte voor 
C. olor opgegeven door Bacher (1967): GL 314,3 mm. Een 
aantal morfologische kenmerken, namelijk het ondiepe fora-
men pneumaticum en de vrij afgeronde schacht, wijzen op C. 
olor (Bacher, 1967). Het formaat van 2581 is niet onderschei-
dend en het aantal kenmerken aan dit stuk is zeer beperkt. 
Cygnus is duidelijk, maar determinatie tot op soort bleek niet 
mogelijk. Nummer 3706 is een fraai exemplaar. Qua formaat 
is er sterke overlap tussen de tarsometatarsi van C. olor en 
de wilde zwaan C. cygnus (Linnaeus, 1758). Dit stuk valt 
daar precies in. Bacher (1967) geeft een mogelijkheid voor 
onderscheid, namelijk het berekenen van een indexwaarde. 
Daarvoor is de grootste breedte van het proximale articulatie-
vlak nodig en dit is helaas aan 3706 niet te meten door kleine 
beschadigingen. Er zit dus ten minste één zwanensoort, C. 
olor, in het materiaal en mogelijk nog een tweede.

Familie Accipitridae

Diverse grote roofvogels, zoals (zee-)arenden, gieren en 
haviken.

Zeearend Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758)

Materiaal: complete tarsometatarsus (3642; Fig. 3J).

Nummer 3642 is een zeer fraai, puntgaaf exemplaar. Dat 
maakt determinatie relatief eenvoudig, zeker in vergelijking 
met het roofvogelmateriaal van de opgespoten stranden (Lan-
geveld et al., in prep.). Toch is determinatie als zeearend ook 
niet vanzelfsprekend: de tarsometatarsus van een aantal gieren 
heeft een vergelijkbaar formaat. De monniksgier Aegypius 
monachus (Linnaeus, 1766) is bijvoorbeeld uit archeologische 
context uit Nederland bekend (Groot et al., 2010). Talloze de-
tails in de morfologie van het stuk, waaronder het brede distale 
gewricht, een diepe langwerpige indeuking van de schacht in 
dorsaal aanzicht en het bochtige verloop van de interne zijde 
van de schacht zijn afwezig of totaal anders bij de gieren in de 
vergelijkingscollectie (vale gier Gyps fulvus (Hablizl, 1783) en 
monniksgier). Deze kenmerken komen zeer goed overeen met 
die van de tarsometatarsus van de zeearend zoals afgebeeld 
door Cohen & Serjeantson (1996) en geobserveerd aan GIA 
5129, een juveniele zeearend. Het formaat van 3642 komt erg 
goed overeen met dat aangegeven op de figuren van Cohen & 
Serjeantson (1996).

Figuur 1: Aan het werk in de zoöarcheologische vergelijkingscollectie van het Groninger Instituut voor Archeologie. Het fossiele materiaal wordt 
vergeleken met vergelijkingsmateriaal en de literatuur.

Figure 1: Working at the zooarchaeological reference collection of the Groningen Institute of Archaeology. The fossil material is compared to 
reference specimens and the literature.
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Figuur 2: Vogelresten van de Noordzeebodem in de collectie Tanis.
A: 3141, humerus sin. Cygnus olor (Gmelin, 1789), craniaal;
B: 2581, distaal fragment humerus sin. Cygnus sp., craniaal;
C: 3143, tibiotarsus sin. Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758), 
caudaal;
D: 2773, humerus dex. Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758), craniaal;
E: 2774, tibiotarsus dex. Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758), 
caudaal;
F: 4218, tibiotarsus sin. Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758), caudaal;
G: 3450, ulna sin. Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758), craniaal;
H: 2334, humerus dex. Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758), 
craniaal.

Figure 2: Bird remains fished from the North Sea in the collection 
Tanis.
A: 3141, humerus sin. Cygnus olor (Gmelin, 1789), cranial;
B: 2581, distal fragment humerus sin. Cygnus sp., cranial;
C: 3143, tibiotarsus sin. Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758), caudal;
D: 2773, humerus dex. Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758), cranial;
E: 2774, tibiotarsus dex. Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758), caudal;
F: 4218, tibiotarsus sin. Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758), caudal;
G: 3450, ulna sin. Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758), cranial;
H: 2334, humerus dex. Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758), cranial.
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Figuur 3: Vogelresten van de Noordzeebodem in de collectie Tanis.
A: 2492, ulna dex. Anser sp., craniaal;
B: 2663, beschadigde humerus dex. cf. Anser sp., craniaal;
C: 649, femur sin. indet., craniaal;
D: 3230, proximaal fragment humerus dex. Anser sp., craniaal;
E: 2226, femur dex. Anser sp., craniaal;
F: 4223, tibiotarsus dex. Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758), links 
caudaal, rechts craniaal;
G: 2227, tibiotarsus dex. Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758), 
links caudaal, rechts craniaal;
H: 2606, coracoid sin. Anser sp., dorsaal;
I: 3706, tarsometatarsus dex. Cygnus sp., links dorsaal, rechts 
onderzijde;
J: 3642 tarsometatarsus dex. Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758), 
links dorsaal, rechts onderzijde.

Figure 3: Bird remains fished from the North Sea in the collection 
Tanis.
A: 2492, ulna dex. Anser sp., cranial;
B: 2663, damaged humerus dex. cf. Anser sp., cranial;
C: 649, femur sin. indet., cranial;
D: 3230, proximal fragment humerus dex. Anser sp., cranial;
E: 2226, femur dex. Anser sp., cranial;
F: 4223, tibiotarsus dex. Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758), left 
caudal, right cranial;
G: 2227, tibiotarsus dex. Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758), 
left caudal, right cranial;
H: 2606, coracoid sin. Anser sp., dorsal;
I: 3706, tarsometatarsus dex. Cygnus sp., left dorsal, right plantar;
J: 3642 tarsometatarsus dex. Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758), 
left dorsal, right plantar.
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Familie Phasianidae

Patrijzen en fazanten. Plompe, gedrongen vogels, die hoofd-
zakelijk op de grond leven.

Kip Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758)

Materiaal: complete tibiotarsus (2227; Fig. 3G).

Opvallend aan 2227 is de hele brede en vrij dikke pons 
supratendineus en daardoor zeer krappe canalis extensorius. 
Dit in combinatie met de vrij geringe distale breedte komt zeer 
goed overeen met materiaal van de kip in de vergelijkingscol-
lectie. Datzelfde geldt voor het formaat van het stuk.

Kalkoen Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)

Materiaal: twee complete humeri (2334; Fig. 2H; 2773; Fig. 
2D); beschadigde humerus (4220); complete ulna (3450; 
Fig. 2G); complete tibiotarsus juveniel (2774; Fig. 2E); drie 
beschadigde tibiotarsi (3143; Fig. 2C; 3446; 4218; Fig. 2F); 
proximaal fragment tibiotarsus (4222); distaal fragment tibio-
tarsus (2483).

De humeri zijn zwaar gebouwd en opvallend gedrongen. 
Nummer 2334 is relatief lang en slank, maar past toch nog 
goed bij het vergelijkingsmateriaal. Nummer 3450 is eveneens 
dik en kort en is eenvoudig te determineren. Het uitgebreide 
tibiotarsusmateriaal in de bestudeerde verzameling vertoont 
aanzienlijke variatie in lengte en proporties, heeft echter steeds 
dezelfde vorm, en past geheel bij het vergelijkingsmateriaal 
van de kalkoen in de GIA-collectie. De grote variatiebreedte 
is niet vreemd voor de kalkoen, waar het seksueel dimorfisme 
sterk is, net als bij de kip (pers. comm. Wietske Prummel, 
2015: Sambraus, 1989) en waarvan ook nog verschillende 
rassen met uiteenlopend formaat bestaan (Hagedoorn, 1939). 
Niet zozeer de aanwezigheid van de kalkoen is opvallend, 
maar vooral de procentuele dominantie van deze soort (Fig. 4).

Aves indet.

Materiaal: beschadigde femur (649; Fig. 3C); distaal fragment 
femur (4219); beschadigde tibiotarsus (4221).

Nummer 649 is opvallend lang en relatief slank. Een zekere 
overeenkomst met enig materiaal in de vergelijkingscollectie 
was er niet. Het stuk is langer, maar slanker dan een femur van 
een zwaan, korter en slanker dan dat van een kalkoen en lan-
ger dan dat van een kip. Het is ook zeker geen roofvogelbot, 
is groter dan de femora van alle ganzen en wat korter dan dat 
van een kraanvogel. Helaas valt er morfologisch maar weinig 
aan te vangen: zowel proximaal als distaal is het stuk sterk 
beschadigd. Nummer 4219 is een slecht bewaard gebleven 
distaal fragmentje, met onvoldoende kenmerken voor een 
zinnige vergelijking. Nummer 4221 is ook vrij sterk bescha-
digd. Die kenmerken die nog aanwezig zijn, lijken sterk op de 
kalkoen Meleagris gallopavo.

Figuur 4: Verdeling van het vogelmateriaal in de collectie Tanis. De 
kalkoen Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758) is opvallend algemeen.

Figure 4: Distribution of the bird material in collection Tanis. The turkey 
Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758) is remarkably common.

Figuur 5: Een jagende zeearend Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Svolvær, Lofoten, Noorwegen. Foto: Yathin Krishnappa.

Figure 5: A hunting white-tailed eagle Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Svolvær, Lofoten, Norway. Photograph: Yathin Krishnappa.
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DISCUSSIE

In totaal konden er dus ten minste zeven soorten onder-
scheiden worden (tabel 2). De grote variatie in habitat en 
ecologie tussen bijvoorbeeld de zeearend en de kalkoen, duidt 
op een mix van natuurlijk materiaal en door mensen aange-

voerd materiaal. De variatie in verkleuring en fossilisatie duidt 
op materiaal van gevarieerde ouderdom. Het lijkt vanzelfspre-
kend dat kip en kalkoen consumptieresten zijn van de scheep-
vaart en/of de visserij. Het opvallend algemeen voorkomen 
van de kalkoen, met name tibiotarsi, is waarschijnlijk mede 
veroorzaakt door het grote formaat van de resten. Die worden 
daardoor makkelijker opgevist en herkend dan veel kleinere 
stukken en resten van kleinere soorten. De rest van de soorten; 
aalscholver, ganzen, zwaan en zeearend, is waarschijnlijk op 
een natuurlijke manier op de Noordzeebodem terechtgeko-
men. Mogelijk waren dit relatief recente slachtoffers op zee, of 
stierven zij langer geleden (Laat-Pleistoceen of Vroeg- Holo-
ceen) op de toen nog droog liggende Noordzeebodem.

De conservatietoestand, met name de kleur, van de been-
deren loopt sterk uiteen. Vuilwit, zwartig, licht-, donker- en 
roodbruin komen voor (Fig. 2, 3). Sommige beenderen hebben 
een egale kleur, andere een vlekkerige combinatie van enkele 
van de voornoemde kleuren. De informatie over de ouderdom 
van de stukken die bij zoogdierresten van de Noordzeebo-
dem op basis van de kleur zo duidelijk en consistent is, lijkt 
bij vogelresten veel minder bruikbaar. (Voor een uitgebreide 
discussie over dit onderwerp zie Langeveld et al., in prep.) 
Zo komt er een fraai egaal lichtbruin verkleurd opperarmbeen 
van een kalkoen (Fig. 2H) voor, dat maximaal 400 jaar oud is, 
maar waarschijnlijk jonger (Serjeantson, 2009). De rest van 
het kalkoenmateriaal is echter in veel mindere mate verkleurd 
naar allerlei donkere tinten en over het algemeen wat vlekke-
rig (Fig. 2C-G). De kippentibiotarsus (maximaal ca. 2000 jaar 
oud (Prummel, 1987), maar waarschijnlijk jonger) is diepbruin 
met vlekken vuilwit (Fig. 3G). Het aalscholverbot is egaal 
lichtbruin van kleur (Fig. 3F). Het meeste ganzen- en zwanen-
materiaal is relatief donker en egaal verkleurd (Fig. 2B, Fig. 
3B, D, E, H, I). Waarschijnlijk heeft al het egaal verkleurde 
materiaal (m.u.v. de kalkoenhumerus) enige geologische 
ouderdom.

De zeearend is de enige aangetroffen roofvogel. Deze 
indrukwekkende vogel (Fig. 5) wordt opvallend vaak archeo-
logisch teruggevonden in Nederland (Amkreutz & Corbey, 
2008), maar is zelfs uit het Vroeg-Pleistoceen van Tegelen 
(Junge, 1953) en het Laat-Pleistoceen van de Groote Wielen 
(bij Den Bosch) (Verhagen & Mol, 2009) bekend en ook uit 
bijvoorbeeld het Holoceen van Brabant (De Jong, 1998). 
Daarnaast is de zeearend ook van de Maasvlakte gemeld 
(Kompanje & Kerkhoff, 1991). Ook tegenwoordig komen in 
Nederland weer zeearenden voor en wordt er zelfs succesvol 
gebroed in de Oostvaardersplassen, het Roggebotzand, de 
Kop van Overijssel, het Lauwersmeer en in de Biesbosch (Pot, 
2015). De gevonden tarsometatarsus heeft een egaal licht-
bruine kleur (Fig. 3J). Bij zoogdierresten van de Noordzeebo-
dem wijst dat op een laat-pleistocene ouderdom. Of dat voor 
deze zeearend ook zo is, valt niet te achterhalen. Op basis van 
de zeer egale verkleuring is de kans naar onze mening echter 
groot.

Eerder onderzoek aan van de Noordzeebodem opgeviste 
vogelbotten is schaars. Wij hebben slechts één artikel kunnen 
vinden. Bosscha Erdbrink (1993) beschrijft namelijk een 
vogelbot opgevist van de Noordzeebodem in de collectie 
Van Tuyll van Serooskerken en beeldt dat ook af (Bosscha 
Erdbrink, 1993: Pl. 4 E-F). Hij geeft voor dit stuk nummer 
5324 op en determineert het als een fragmentaire linker hu-
merus van een kleine zwaan Cygnus cf. columbianus bewickii 
Yarrell, 1830. Zijn afbeeldingen geven echter voldoende aan-
leiding om deze determinatie in twijfel te trekken: die lijken 
namelijk een beschadigde tibiotarsus te tonen. De collectie 
Van Tuyll van Serooskerken bevindt zich tegenwoordig in 
Natuurmuseum Brabant te Tilburg, samen met een uitgebreide 
originele documentatie en correspondentie. In die documenta-
tie kon het nummer 5324 echter niet teruggevonden worden. 
Het enige vogelbot in de collectie draagt nummer 5354 (Fig. 
6). Dat stuk werd dus vergeleken met de afbeeldingen en me-
tingen van Bosscha Erdbrink (1993). Samen met de gegevens 
in de originele administratie was het mogelijk nummer 5354 
met zekerheid te identificeren als het stuk behandeld door 

Figuur 6: Tibiotarsus dex. van een kalkoen Meleagris gallopavo 
(Linnaeus, 1758), opgevist van de Noordzeebodem. Collectie Van 
Tuyll van Serooskerken (5354) in Natuurmuseum Brabant te 
Tilburg (42611). A: caudaal; B: craniaal aanzicht; C: close-up van het 
collectienummer.

Figure 6: Tibiotarsus dex. of a turkey Meleagris gallopavo (Linnaeus, 
1758), fished from the bottom of the North Sea. Collection Van Tuyll 
van Serooskerken (5354) in Natuurmuseum Brabant, Tilburg (42611). 
A: caudal; B: cranial view; C: close-up of the collection number.
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Bosscha Erdbrink (1993). Opvallend is dat het stickertje met 
daarop het nummer nu op een andere plaats zit (vergelijk Fig. 
6A met Bosscha Erdbrink, 1993: Pl. 4E - het nummer op het 
stickertje is daar helaas niet leesbaar). Ondanks dit alles is dus 
duidelijk dat dit hetzelfde stuk is. Het blijkt inderdaad geen 
humerus te zijn, maar een tibiotarsus. Vergelijking met het 
materiaal in de collectie Tanis toonde zelfs aan dat het hier 
gaat om een beschadigde tibiotarsus van een kalkoen. Hier 
wordt deze determinatie dus gecorrigeerd: het door Bosscha 
Erdbrink (1993) beschreven vogelbot in de collectie Van Tuyll 
van Serooskerken (nummer 5354), nu in de collectie van Na-
tuurmuseum Brabant (daar nummer 42611), is een fragmen-
taire tibiotarsus dex. van een kalkoen Meleagris gallopavo.

In de collectie van Naturalis Biodiversity Center (Leiden) 
(NBC) bevindt zich één vogelbot dat werd opgevist van de 
Noordzeebodem. Het gaat om het distale deel van een tibio-
tarsus van een relatief grote vogel. Determinatie van dit stuk is 
op het moment van schrijven nog niet afgerond (Langeveld et 
al., in prep.).

In vergelijking met het opgespoten strandmateriaal (Lange-
veld et al., in prep.) valt met name op dat de opgeviste resten 
relatief groot en ook relatief compleet zijn. Dat is ook logisch: 
kleine stukken glippen makkelijker door de mazen van het 
net en worden makkelijker over het hoofd gezien, terwijl op-
spuiten voor het materiaal veel destructiever is dan opvissen. 
Materiaal van het strand en opgevist materiaal vullen elkaar 
dus aan (Mol & Post, 2010; Mol et al., 2013).

CONCLUSIES
Nog niet eerder werd zo een grote hoeveelheid van de 

Noordzeebodem opgeviste vogelresten beschreven. Uit soor-
ten zo uiteenlopend als aalscholver en kalkoen wordt duidelijk 
dat we met een mix te maken hebben van natuurlijk en door 
mensen aangevoerd materiaal. Uit de gevarieerde conserve-
ring van het materiaal en de aanwezigheid van kip en kalkoen 
blijkt dat we zowel jong (recent) als oud ((sub-)fossiel) materi-
aal vinden. We kunnen concluderen dat pleistocene vogelres-
ten opgevist uit de Noordzee extreem zeldzaam zijn en dat 
onze kennis van dat materiaal nog zeer beperkt is. Elk stuk, 
hoe fragmentair ook, is daarom van belang. Verder onderzoek 
aan dergelijke schaarse resten moedigen wij van harte aan.
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