
 

PSN Nieuwsbrief 2011-001 Pagina 1 
 

Kunnen vogels ruiken? 

Door Arno Ooms 

Ik kreeg laatst die vraag gesteld en moest gelijk aan gieren denken. Toen besloten even wat 
op te zoeken. Als lid van de vogelbescherming ontvang ik altijd een mooi blad en krijg een 
digitale nieuwsbrief. Daarin vond ik een stukje over het ruiken door vogels. Ik kan het niet 
rechtstreeks linken aan de groep Poicephalus papegaaien, maar zou u ook niet kunnen 
vertellen waarom deze soorten niet zouden kunnen ruiken.  

Ik heb vier stukjes gevonden waar wat wordt geschreven over vogels en wel of niet kunnen 
ruiken. 

Gelezen artikel 1.  

Bron;  vogelbescherming 

Vroeger werd gedacht dat het reukvermogen van vogels zo gering was dat dit te 
verwaarlozen viel. Het gezicht en gehoor werden als belangrijkste zintuigen beschouwd. Dit 
in tegenstelling tot zoogdieren waarbij de reukvermogen vaak een belangrijkere rol speelt 
dan het gezichtsvermogen. 

In 1569 werd al een waarneming gedaan van het reukvermogen bij vogels. Een Portugese 
missionaris in Afrika maakte destijds melding van het feit dat er honingwijzers zijn kerk 
binnenvlogen als hij waskaarsen brandde. 

De eerste vogel waarbij experimenteel is waargenomen dat 
hij kan ruiken is de Nieuw Zeelandse kiwi. Kiwi's zoeken 
voedsel door met de snavel in de grond te pikken, en 
onderzoek heeft aangetoond dat zij zich door de geur laten 
leiden. De neusgaten van de kiwi liggen ook, heel 
doelmatig, aan het uiteinde van de snavel in plaats van aan 
de basis zoals bij de meeste vogels. Kiwi's maar ook 
albatrossen, stormvogels en sommige gieren hebben een 

groot reukcentrum in de hersenen. Hieruit blijkt dat een goed reukvermogen afhankelijk is 
van de vogelsoort en de mate waarin een goed reukvermogen van belang is. 

Voor vogelsoorten die ‘s nachts foerageren, en moeilijker gebruik kunnen maken van hun 
gezichtsvermogen, hebben meer belang bij een goed ontwikkeld reukvermogen. Dit geldt 
ook voor vogelsoorten, zoals gieren, die afhankelijk zijn van de reukzin om hun voedsel van 
dood en rottend vlees te vinden.  
 
Geur kan dus ook bij vogels een rol spelen bij het vinden van voedsel. Er moet verder nog 
veel onderzoek verricht worden naar het reukvermogen van vogels om aan te kunnen geven 
bij welke soorten en in welke mate dit vermogen ontwikkeld is.  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Gelezen artikel 2.  

Bron: vroegevogels forum 

 
Jonge vogels oppakken of niet? 
Het antwoord komt van Marieke Dijksman van Vogelbescherming:  

Gewoon laten zitten. Jonge vogels vliegen uit als ze 
eigenlijk nog niet zo goed kunnen vliegen. Dan kun je ze 
tegenkomen in je tuin bijvoorbeeld, en dan lijkt het alsof 
ze alleen zijn. Maar dat is niet zo: de ouders zitten in de 
buurt, verstopt, en die zorgen ook voor dat jonge vogeltje, 
maar jij ziet ze niet. Ze blijven hun kind van voedsel 
voorzien totdat het zelfstandig kan opereren. Die periode 
duurt een dag of twee, drie en daarna zie je ze ook niet 
meer zo hulpeloos. Dus in de regel geldt: nooit oppakken. 

Als je het dan toch doet, is het niet zo, dat ze dan de mensenlucht kunnen ruiken, want 
vogels ruiken slecht. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
In een ander artikel wordt juist beweerd dat vogels niet kunnen ruiken en dat zou de reden 
zijn dat bessen kleur hebben, iets wat vogels dus wel waarnemen. 
 

Gelezen artikel 3.  

Bron;  Natuurvereniging Ridderkerk 

Bessen zijn zaden in een smakelijk omhulsel 

In september en oktober is de concurrentie tussen de 
besdragende planten groot. 

Veel planten met bessen en zaden in de tuin is 
natuurlijk fantastisch voor de vogels en voor u want u 
kunt dan van de vogels genieten. Het is vast geen 
toeval dat de meeste bessen rijp zijn als de najaarstrek 
van de vogels begint. Veel vogels hebben hun jongen 
groot gebracht met eiwitrijke insecten. Voor de trek 
hebben ze veel energie nodig.  

Bessen leveren deze energie in de vorm van suikers. 
Maar de vogels mogen er pas van eten als de zaden rijp 
zijn. Onrijpe bessen; bramen, frambozen of aalbessen, 
smaken zuur en wie er van gegeten heeft waarschijnlijk 
gemerkt dat je van onrijp fruit buikpijn kunt krijgen. Als 
ze rijp zijn krijgen de bessen een voor vogels 
aantrekkelijke kleur. (Geen geur want vogels ruiken 
niet.)  
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In september en oktober is de concurrentie tussen de 
besdragende planten groot. Iedere plant probeert zijn 
waar zo aantrekkelijk mogelijk te presenteren. 
Sommige planten zorgen dat hun bessen wat vroeger 
rijp zijn, zoals vogelkers en bos-aardbei, terwijl anderen 
juist later rijp zijn zoals slee en duindoorn, Gelderse 
roos en hulst. Deze bessen zijn pas lekker als de vorst 
er overheen is gegaan. 

 Giftige pit 

Van sommige bessen is de pit giftig (taxus en 
vogelkers). Vogels hebben zoals bekent geen gebit en 
een snelle spijsvertering. De pitten worden 
onbeschadigd met een beetje vruchtbare vogelpoep 
binnen enkele uren ergens gedeponeerd zonder dat de 
vogel daar schade van heeft onder vonden. De pit kan 
zodoende zelfs in arm zand ontkiemen ver van de 
moederplant. Toch blijkt de taxus pit koolmezen en 
boomklevers niet te deren ook als louter de pit wordt 
genuttigd.  
 
Peuteren 
Trouwens groenlingen, goudvinken en duiven peuteren 
ook graag de zaden uit de bessen en onttrekken zich 
daarmee aan de verspreidingstactiek van de plant. 
Want behalve veel energie heeft de plant in de 
eiwitrijke zaden waardevolle mineralen als stikstof, 
fosfor en zwavel gestopt en het omhulsel bevatte 
slechts water, suikers en zetmeel als lokstof en 
beloning voor de transporteur.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Het zou best kunnen dat bomen ‘slim’  zijn en hun vruchten kleurtjes meegeven, zodat 
vogels ze opmerken en opeten. Dat hun zaden vervolgens inclusief mestpakketje worden 
verspreid weten we eigenlijk ook wel.  
Zeker is dat bijvoorbeeld gieren hun prooien al van verre ruiken en daar ging de 
oorspronkelijke vraag over.  

 

Gelezen artikel 4.  

Bron;  Allevogels.nl 

 
Amerikaanse Zwarte Gier - Coragyps atratus - Black Vulture  
De Amerikaanse zwarte gier hoort tot de familie Cathartidae, ook wel gieren van de nieuwe 
wereld genoemd. Hij komt voor in zowel Zuid- als Noord-Amerika. Er zijn drie ondersoorten: 

 de Coragyps atratus atratus ofwel Noord-Amerikaanse zwarte gier 
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 de Coragyps atratus brasiliensis ofwel de 
Zuid-Amerikaanse zwarte gie.r Deze komt 
voor in het noorden van Zuid-Amerika en 
in Midden-Amerika. 

 en de Coragyps atratus foetens, ook wel 
Andes zwarte gier genoemd. Deze soort 
leeft in het gebied rond de Andes. 

 
Gieren worden vaak in één adem genoemd met 
roofvogels, maar eigenlijk is dat niet terecht. 
Roofvogels doden hun prooien zelf, gieren doen 
dat maar zeer zelden, het zijn aaseters. Door het 
opruimen van dode dieren vervullen ze een zeer 
belangrijke schakel in de natuurlijke kringloop. 
Gieren zijn in staat ook kadavers die al in 
verregaande staat van ontbinding verkeren, te 
eten. Ze zijn namelijk immuun voor de ziekmakende bacteriën die daarbij een rol spelen. 
 
De zwarte gier verschilt per leefgebied sterk in formaat, de grootte varieert van 55 tot wel 
70 cm. De spanwijdte kan wel 150 cm bedragen. Met die grote vleugels kunnen zwarte 
gieren heel lang in de lucht blijven zweven zonder heel veel energie te verliezen, maar korter 
en minder makkelijk dan de meeste andere gieren die een nog groter vleugeloppervlak 
hebben. Er is geen verschil waarneembaar tussen mannetjes en vrouwtjes, wel zijn 
vrouwtjes bijna altijd wat zwaarder. In het wild worden zwarte gieren rond de 20 jaar oud. 
 
Zwarte gieren staan op de grond vaak met wijd gespreide vleugels. Dit doen ze om de 
warmte van de zon te vangen in de koude gebieden, om de veren te drogen en om rottende 
prooiresten te laten verdrogen, zodat die van het verenpak af vallen. 
 
Zwarte gieren leven in groepen en zijn, voor gieren, bijzonder sociaal. Ze zweven vaak hoog 
boven bossen of vlaktes en zoeken prooi op gezicht. Bij het zoeken naar voedsel maken ze 
ook handig gebruik van een andere soort gier, de kalkoengier. Deze gier kan namelijk goed 
ruiken, hij vindt kadavers vaak als eerste. Waar kalkoengieren dalen, volgen de zwarte gieren 
vanzelf. 
 
Zoals gezegd zijn zwarte gieren echte aaseters. Ze eten in de natuur de dode dieren, maar in 
de buurt van mensen eten ze ook slacht- en visafval, ze zijn niet bepaald kieskeurig. Naast 
aas eten deze gieren ook fruit, palmnoten en eieren van andere vogels.  
 
Zwarte gieren nestelen in holtes, dat kan in een boom maar ook tussen rotsen zijn. Het 
vrouwtje legt meestal 3 witte eieren, die door beide oudervogels in 6 weken uitgebroed 
worden. De jongen vliegen uit als ze ongeveer twee maanden oud zijn. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Volgens mij is er voldoende bewijs dat vogels kunnen ruiken. Mogelijk dat bepaalde vogels in 
de loop van de evolutie geen, weinig of veel ruikvermogen hebben meegekregen, afhankelijk 
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van hun manier van voedsel zoeken. Al lijkt het zo te zijn dat sommige dat beter hebben 
ontwikkeld dan anderen.   

Of ruiken een zintuig is waar onze Poicephalus papegaaien gebruik van maken, weten we nu 
nog steeds niet.  In welke mate ze het kunnen en waar en hoe ze dit toepassen is ook nog 
een raadsel. Misschien is een lezer die er meer over kan vertellen. 
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