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Onderzoek snavelmaten in relatie tot geslacht van de vogel. 
 

Door  Arno Ooms 
 

Ik heb vaker de vraag gehoord  ,,Kan je bij Poicephalus-papegaaien aan de 
snavelgrootte zien van welk geslacht de vogel is?’’ Besloten werd de proef op 
de som te nemen. 
 

Om dit te bekijken heb je twee dingen nodig; 
a. Een grote hoeveelheid vogels. b. Meetgereedschap 
 

Ad. a. 
In het Engelse Tring ( een kleine plaats “linksboven” Londen) in het 
Natuurhistorisch museum hebben ze in het depot ruim 1,5 miljoen “Skins”. Wij 
noemen dat balgen. Het zijn eigenlijk opgezette vogels puur voor onderzoek en 
dus niet mooi op een boomstam of zo. 
Hoe deze vogels aan hun einde zijn 
gekomen is geen prettig verhaal. Maar 
het feit is dat ze er zijn en er mag gebruik 
van worden gemaakt voor onderzoek. 
Voor Poicephalussoorten betreft het 
aantal van elke soort, enkele vogels tot 
enkele tientallen vogels. Besloten wordt 
de grootste groep, de Meyerpapegaaien 
aan het onderzoek te onderwerpen. 
 

Ad. b.  
Gebruik werd gemaakt van een gewone schuifmaat. 
 

Wat moet je eigenlijk meten? 
Gezien de conditie en (stijve) houding van de vogels, waarbij ook hun snavel in 
een bepaalde stand stond was het moeilijk te bepalen welke meting het beste 
zou zijn. 
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Enkele opmerkingen; 
1. Er waren totaal  149 vogels verdeeld over 7 (onder)soorten. 
2. Snavelgrootte zou misschien ook duidelijkheid geven over verschillen tussen 

(onder)soorten. 
3. De vogels zijn verzameld tussen 1840 en 1960 met een piek in de jaren 1900-

1930. 
4. Van vrijwel alle vogels staat het geslacht vast, omdat dit is vastgesteld en op 

label is vermeld door de preparateur. Dit stelt ons in staat mannen en 
poppen direct te onderscheiden.  

5. Alle vogels hadden een scherpe/duidelijke afscheiding tussen snavel en 
neusdop. (punt a.) 

6. De conditie van de snavel en neusdop was zeer goed te noemen en vertoont 
geen tekenen van verval.  

7. Alle vogels hadden een ‘haakje’ aan de bovensnavel (zie punt b.) De vogels 
gebruiken dit randje om zaden vast te houden zodat zij deze kunnen pellen. 
Als je goed kijkt zie je dat de rand van de ondersnavel er ook tegenaan rust 
wat logisch is. De slijtage van dit ‘haakje’ is minimaal. 

8. De hoogte (dikte) van de snavel is goed op te meten  (zie punt a – c) 
9. Op drie vogels na is de breedte van de bovensnavel altijd breder dan de rand 

van de ondersnavel. (punt d.), gemeten aan de snavelbasis, tegen de 
schedel aan. 

10. De lengte van de snavel is moeilijk op te meten omdat de snavelpunt aan 
grote slijtage onderhevig is. Dit is afhankelijk van de leefomstandigheden 
van de vogels.  

11. De snavel opmeten vanaf snavelbasis tot buitenrand, (Even denkbeeldig; 
Zet je passer in de mondhoek en bepaal de maximale straal) bleek geen 
nauwkeurige en moeilijk uit te voeren methode.  

Stamboekhouder Rein 
Schoonderwoerd verwachtte 
niet zoveel meyer’s. 

Foto’s: Natural History 
Museum Tring UK. 
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12. Het meten van de ondersnavel was helemaal onbegonnen werk. Daarbij 
moesten we natuurlijk zeer voorzichtig omgaan met de geprepareerde 
vogels. 

13. We hadden het idee dat jonge vogels mogelijk een kleinere snavel zouden 
kunnen hebben. 

 

Besloten werd tot de volgende drie meetpunten. (zie tekening) 
1.  meting in millimeters punt a – b. 
2.  meting in millimeters punt a – c. 
3.  meting in millimeters snavelbreedte bovensnavel (d.) 
        Meting   Meting  
RESULTAAT     Man 1 2 3 Pop 1 2 3 
  
Meyeri  gemiddeld   14 12 14  13 11 13 
    laagste   12 11 13  12 10 12 
    hoogste   16 14 16  15 12 15 
    mediaan   14 12 14  13 11 13 
Saturatus  gemiddeld   14 12 14  12 11 13 
    laagste   11 10 11  10 10 12 
    hoogste   15 13 15  14 12 14 
    mediaan   14 12 14  12 11 13 
Matchiei  gemiddeld   13 12 14  13     11   13 
    laagste   12 10 13  11    10   12 
                   hoogste 15      13     15 15      13     14     
                   mediaan 11      12     14 12      11     13 
Neavei   gemiddeld   14 12 15  0 0         0 
             laagste   13 12 14  0 0         0 
    hoogste   14 12 15  0 0        0 
    mediaan   14 12 15  0 0         0 
Transvaalensis gemiddeld   13 12 14  12 11 13 
    laagste   12 11 13  10 10 12 
    hoogste   14 14 15  13 12 14 
    mediaan   13 12 14  12 11 13 
Damarensis  gemiddeld   14 13 15  13 11 13 
    laagste   14 13 14  13 11 13 
    hoogste   14 14 16  13 12 14 
    mediaan   14 13 14  13 11 13 
    modus      14   
Reichenowi  gemiddeld   0 0 0  12 11 13 
    laagste   0 0 0  12 10 13 
    hoogste   0 0 0  12 11 13 
    mediaan   0 0 0  12 10 13 
 

Bij ingevuld  0 zijn geen vogels aanwezig. 
Mediaan is de middelste waarneming wanneer men deze van laag naar hoog 
rangschikt. 
Modus is de meest voorkomende waarneming. De modus kwam (toevallig) 
overeen met de gemiddelde waarneming behalve bij Damarensis was de 3e 
meting 14 mm. (Modus mm laten vervallen) 
 

 



 

PSN Nieuwsbrief 1999-02 Pagina 4 
 

Conclusies: 
a) Er bleek nauwelijks een relatie tussen snavelgrootte en grootte van 

de vogel. 
b) Er was 1 matchiei met een (extreem kleine) lengte van circa 17 cm. 

(normaal circa 22 cm) 
c) Deze ‘ grote mus’ zat qua snavelgrootte duidelijk onder het 

gemiddelde. We laten deze buiten beschouwing. De metingen bij 
deze vogel (man) waren; (1) 11 mm,  (2) 10 mm , (3) 12 mm 

d) Jonge vogels (groene zomen in rugbevedering) bleken niet uit de toon 
te vallen kijkend naar het gemiddelde voor het totaal aantal vogels 
binnen de (onder)soort. 

e) Duidelijk grotere vogels zoals de neavei en de reichenowi hadden 
geen bijzonder grote snavel vergeleken met ander (onder)soorten. 
Ook de meyeri die gemiddeld wat kleiner zou zijn had zeker geen 
afwijkende snavelgrootte.  

f) Aan snavelgrootte zijn zeker geen (onder)soorten te herkennen. 
g) Wat wel vaststaat is dat de snavelbreedte (d.) bij mannen wel eens 

de 16 mm haalt tegenover bij poppen 15 mm. Een verschil van 1 mm 
is met het blote oog moeilijk waar te nemen. Ik denk wel dat een 
snavelbreedte van 16 mm vrijwel zeker een man betreft. 

 

Opmerking: 
Sommigen onder u zullen denken ‘Poicephalus meyeri neavei, nooit van 
gehoord.’ Deze vogels werden eind vorige, begin deze eeuw (1900-1905) als 
aparte ondersoort beschreven, maar of dit werkelijk een aparte ondersoort 
betreft is nog maar de vraag. De meeste auteurs noemen deze ondersoort niet. 
Het leefgebied komt overeen met P. m. matchiei. De exemplaren in Tring leken 
qua borstkleur ook het meest op P. m. matchiei maar waren duidelijk groter (2-
3 cm) en hadden een duidelijk donkerder rug- en vleugeldek. We zullen 
proberen van deze ondersoort meer gegevens te verzamelen. 
 

Bronnen: Onderzoek NH Tring 1999.  

Foto’s  : PSN archief   
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