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Ontleding van het oog

Gezichtsveld v/e dagroofvogel



Roofvogels hebben 3 oogleden, 
waarvan 1 knipvlies

Roofvogels zien meer 
kleuren dan de mens:
Ze kunnen ultraviolet
waarnemen



Knipvlies vertrekt van de binnenkant van het oog en 
bedekt het gehele oog;

dit derde ooglid laat nog een beetje licht en zicht door;

beschermt het oog vooral bij het jagen.



Gezichtveld v/e roofvogel



Gehoor van de roofvogel
Oorpluimen, geen oren

Oren

Kraag versterkt het gehoor



Verdere uitvergroting 
van de vleugel 
(beendergestel)

Spieren

Bespreking veren

Grafiek



Spieren die instaan voor het 
bewegen van de vleugel



Deel van de vleugel het 
dichtste tegen het lichaam

Uiteinde van de 
vleugel





Links vliegpen v/e dagroofvogel (buizerd), 
rechts een vliegpen v/e uil (kerkuil)

Geruisloos vliegen hoe?

Haarachtige verlengingen
ð zachte bedekking

Luchtige veerrand



Organen zichtbaar na opening vogel Dieperliggende organen



Dagroofvogels Nachtroofvogels

Belangrijkste verschil

÷ ø



Krop bij dagroofvogels

Voornaamste functie: opslag
Het voedsel wordt dan beetje bij beetje naar de maag gebracht 

(zie tekening)
Uilen (nachtroofvogels hebben geen krop

ð voedsel komt rechtstreeks in de maag terecht.

Typische hoofdbeweging van de vogel bij het ledigen van de krop



Ademhaling



Valk grotere neusgaten omwille van 
grote snelheden tijdens vluchten

De neusgaten zijn speciaal 
ontworpen om drukverhoging in de 
snavel tegen te gaan wanneer er 
pieksnelheden gehaald worden bij 
duikvluchten (tot 300 km/h).

Neus ð ademhaling
De vorm en bouw van de neus bij roofvogels is afhankelijk 
van de levenswijze van desbetreffende vogel

Bij aaseters zoals 
gieren verhinderen 
schildvormige 
openingen het 
binnendringen van 
eetresten



Sperma



Het ei



Bloed-en zenuwstelsel

Het hart ð 4 kamers
Hartkloppingen

Rust: 80 tot 100 slagen per 
minuut
In beweging tot 250 slagen 
per minuut

Bloedtests handig 
diagnose hulpmiddel
Weinig bloed ð elke 
wonde moet ernstig 
genomen worden

Zenuwstelsel ð
vergelijkbaar met 
zoogdieren
Vogels minder bewuste 
contrôle over bewegingen 
dan zoogdieren
Gedrag bij vogels, meer 
instinctief en stereotype 
dan bij zoogdieren
Roofvogels inteligenter 
dan kippen maar minder 
dan de kraaienfamilie
Hoe meer gespecialiseerd:

Minder aanpassing aan 
andere omstandigheden
Hoe minder intelligent hij is



DNA-fingerprint
• Nemen van een bloedstaal. (2)
• Bloed bevat kernen die DNA bevatten. (3)
• Deze worden d.m.v. Bepaalde restrictieenzymes 

(voorgesteld door scharen) verdeeld. (4 & 5)
• De DNA streng wordt versneden volgens bepaalde 

sequentiemotieven. (6)
• Daardoor ontstaat een groot aantal restrictiefragmenten 

van een bepaalde gedefinieerde lengte. (6)
• Na het uiteen halen van de dubbelstreng tot enkelstreng 

worden ze met korte dna-enkelstrengmoleculen 
gehybridiseerd. 

• Deze moleculen zetten zich af op de complementaire 
sequenties en maken zo de voorstelling van alle 
fragmenten die de eindsequentie bevatten mogelijk.
(7, 8, 9 & 10)
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Drie families onderzocht 
(ouderdieren voorgesteld 
als O en •)





Ziektes 1

Herpes
De ziekte van Marek
Ø zelden bij roofvogels

Newcastle disease
Pokken
Rabies
Ø roofvogels blijken resistent te zijn

Tuberkulose
Salmonellose

Virussen Bacteriën

Schimmelinfecties Andere aandoeningen
Aspergillose
Candidiasis Bumblefoot



Herpes-virus

Mogelijke infectie:
eten van besmette duiven
Lever en milt worden 
aangetast
ð gele vlekjes op organen
Dodelijk
Therapie in meeste 
gevallen niet mogelijk



Newcastle disease (= klassieke vogelpest)  
(virus)Stoornissen 

centraalzenuwstelsel
Dodelijk (afhankelijk van 
infectie en soort vogel)
Na uitbarsten niet meer te 
behandelen
Tast verschillende organen 
aan:
- longen
- milt
- nieren
- …
Ziekteverloop hangt af 
van het soort van vogel
Vogels kunnen preventief 
ingeent worden



Pocken (virus)

Overgedragen door 
voornamelijk 
muggesteken
Gezwellen (pokken) op de 
huid
Tumoren
… (Verschillende 
ziektebeelden mogelijk)
In meeste gevallen ook 
niet behandelbaar, de 
huidproblemen wel



Tuberkulose (bacterie)
1 van de meest voorkomende infectieziekte bij prooivogels.
Chronisch verlopende ziekte.
Verschillende ziektebeelden zoals:

Aandoening op de longen: ademstoornissen.
Huid en spier aandoening:
gewichtsverlies, lamheid.
Aantasting van organen: lever, nieren, luchtzakken, longen, 
darmen, been.
à Gewichtsverlies
à vogel heel hongerig.
Uithoudingsvermogen vermindert.
Uitwendige parasieten (luizen) kunnen in grote aantalen aanwezig
zijn.

Behandeling is niet aangewezen.



Vermagerde verschillende 
maanden en begon toen 
ademstoringen te krijgen, men 
dacht eerst aan aspergillose (zie 
verder).  Uiteindelijk bleek het om 
de zeldzame vorm van 
longtuberkulose te gaan

ñ

Lever granulomen, 
typisch voor tuberkulose

ñ

Aangetaste lever
ò



Salmonellose (bacterie)

Kan vastgesteld worden in het smeltsel 
(uitwerpselen)
Uitdrogingsverschijnselen
Groen gekleurd smeltsel
Verhoogde waarden leverenzymen
Opgezwollen lever en milt



Aspergillose (schimmel)
Tast de ademhalingsorganen aan (longen, luchtzakken,…).
Ademhalingsstoringen treden enkel op vlak voor de dood.
Verschillende verlopen van de ziekte;

Acuut verloop: incubatietijd enkele dagen of enkele 
weken ðlusteloos en zware ademhaling
ð dood treedt op na enkele dagen.
Chronisch verloop: vermagering, voedselopname 
vermindert, dodelijke ademstoornissen. Kan enkele 
weken aanslepen. Stemverandering kan 1 van de eerste 
symptomen zijn.

Bij vroegtijdige diagnose: aggresieve behandeling 
mogelijk succesvol,
eenmaal klinisch herkent ð behandeling meestal te laat.



Mannelijke hybridevalk (giervalk x (giervalk x sakervalk)) 
gestorven als jonge vogel aan aspergillose. At slecht en werd 
enkele dagen later apatisch. Slechts 2 dagen voor zijn dood 
werden ademhalingsstoringen waargenomen. De vogel hapte 
met open snavel naar lucht, waarbij de ademhaling met de 
buik ondersteunt moest worden.



Door aspergillose aangetaste organen



Candidiasis

Kropinfectie na 
antibioticabehandelingen 
van 2 tot 3 weken
Vermageren en braken
Meestal klinisch geen 
letsels zichtbaar
Behandeling mogelijk



Bumblefoot

Zeer veel voorkomende aandoening (voet- en 
teenzoolontstekingen)
Zwellingen, abcesvorming,… (vergelijkbaar met 
ligwonden)
Verschillende oorzaken:

Onaangepaste zitstokken
Overwegend steunen op 1 been
Soms gepaard met overgewicht

Steekwonde, bijtwonde of andere verwondingen 
kunnen voor infecties zorgen





Bronvermelding

Understanding birds of prey 
(Nick Fox)
Roofvogels (de lantaarn)
Roofvogels en uilen in europa 
(Henk van den Brink)
Birds of prey:
health & disease (John E. Cooper)
Dagroofvogels van Europa 
(Willy Suetens)
Greifvögel:
Krankheiten, haltung, zucht 
(Manfred Heidenreich
Understanding owls:
Jemima Parry-Jones


