
VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN 
Een bijzondere gast. Sinds drie dagen huist in 
onze kleine maar rustige achtertuin een Noten
kraker, helemaal alleen. Zijn bruine verenpakje 
met de witte druppelvlekjes vormt een prachti
ge schutkleur, al lijkt het zo opvallend. Zonder 
zich iets van mens of dier aan te trekken is 
de vogel actief bezig met zijn dagelijks werk. 
Dat bestaat hier in de tuin uitsluitend uit het 
eten en opslaan van hazelnoten. Bedrijvig hipt 
de Notenkraker tussen de blarenrommel om 
de noten te zoeken. Daarbij is zijn verwant-

Notenkraker. Naarden. 27 Oct. 1954. 
Foto Dr G. van Beusekom. 

schap met Eksters en Gaaien duidelijk te zien. 
Soms worden de hazelnoten tussen de zeer 
forse snavel gekraakt. Een andere keer op 
een tak gelegd, met de poot vastgehouden en 
opengehakt. Ook klemt de vogel de noot vóór 
de bewerking wel in een spleet van een boom. 
Dikwijls worden ze met dop en al ingeslikt. 
Voor het openhakken heeft de Notenkraker 
een speciale tak uitgezocht in een vlierstruik, 
en voor het oppoetsen van de veren een speci
ale tak in een pereboom. En dan het ver
stoppen van de noten. Ik zag hem dat op drie 
verschillende soorten van plaatsen doen : op 
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een bemost plat afdak (niet nauwkeurig ge
zien), op een rieten dakje van een schuur en 
op de grond. Elke noot wordt apart verstopt, 
mi . volkomen willekeurig, nu eens dicht bij 
de vindplaats, dan weer een eindje er van af. 
Met de noot in de snavel werd er een opening 
gemaakt in de rietbedekking, daarna de noot 
neergelegd en erin getimmerd, waarna met de 
snavel de rietjes er weer netjes overheen ge
harkt werden. Op de grond werd de noot in 
de aarde gestampt, daarna eerst met aarde 
en tenslotte met een dor blad bedekt. In het 
gras is zon nootje gauw onzichtbaar, dan 
hoeft er alleen maar een plukje bladeren over
heen. 
Bij al deze werkjes trekt de vogel zich niets 
van de mensen aan. Je kunt hem tot op IJ^ m 
benaderen. Laatst stonden er vier mensen op 
het grasveldje te praten en op 2 m afstand 
was de Notenkraker aan het werk. Praten, 
zingen, fluiten, het laat hem allemaal Siberisch! 
Alleen voor poezen slaat de vogel hevig 
alarm. Ongeveer een geschreeuw als van de 
Vlaamse gaai. Graa, graa, steeds op dezelfde 
toon en erg nadrukkelijk. 
De notenkraker is gewend op tijd te werken. 
Na elke werkperiode verdwijnt hij een poosje. 
Zo is hij bv. tussen 11-12 op zijn post. Ook 
om 15 uur is de vogel present en om 17.15 
komt hij terug om te werken tot de duisternis 
invalt. Op dat uur wordt er bijna alléén ge
geten, niet meer verstopt. Eerst worden dan 
de veren opgepoetst en daarna wordt vóór het 
slapen gaan nog een hapje gegeten. 

L. VAN W O E R D E N . 

Naarden, 27 October 1954. 

Notenkrakers. Uit diverse waarnemingen uit 
ons land blijkt, dat er deze herfst van een 
Notenkraker-invasie gesproken kan worden. 
Hier. in Haren, werd het eerst een Notenkraker 
waargenomen door de heer M. Duym op 24 
October 1954 in het Boeremapark ; de volgen
de dag zagen de heren Medendorp en Blom 
één in de Hortus de Wolf. Daarna werd ge
regeld één, soms twee tegelijk, waargenomen 
in de Hortus de Wolf en ook dichter bij Gro
ningen op het Esserveld. De afstanden van 
deze drie waarnemingsplaatsen t.o.v. elkaar 
zijn zodanig, dat het niet uitgesloten is te 



Notenkraker. Foto Dr Ch. H. Andreas. 

achten, dat we telkens met dezelfde vogels te 
maken hebben. W a t ons in de eerste plaats 
opviel was het in het geheel niet schuwe ge
drag. De vogel kwam naar je toevliegen en 
bleef op enkele meters afstand rustig om je 
heen fourageren. Vandaar dat Dr Ch. H. 
Andreas zo gelukkig was om bovenstaande 
foto van vlakbij te nemen. 
Fourageren gebeurde hoofdzakelijk op Haze
laars, die talrijk in de Hortus vertegenwoor
digd zijn. De noten werden van de struik ge
pikt, of op de grond verzameld, waarbij wel 
tenminste zes achter elkaar in de keelzak ver-
dwenen. Met een opgezwollen hals vloog de 
vogel dan een eindje weg en stopte de hele 
inhoud van de keelzak, vaak in de buurt van 
een stam of stronk, in de grond. De gaten 
werden met omliggend materiaal toegedekt en 
waren voor ons naderhand niet terug te vinden, 
wanneer je niet heel nauwkeurig de plaats ge
lokaliseerd had. Hoewel we de vogel een aan
tal malen in dezelfde richting zagen verdwijnen, 
ontkwamen we niet aan de indruk dat de berg
plaatsen, die voor zover we waarnamen maxi
maal één keelzakinhoud bevatten, verspreid 
lagen. Een enkele maal vonden we naast hazel
noten een eikel. Eenmaal zagen en hoorden we 
de vogel een noot in de snavel kraken en één
maal tussen de poten op een tak openhakken. 
De vogels, die ons land tijdens invasies berei
ken, kunnen van twee rassen afkomstig zijn. 
Een dunsnavelig ras komt in Siberië voor en 
leeft daar van de zaden van de Arve (Pinus 

cembra). Het andere ras heeft een dikkere 
snavel en komt o.a. in Scandinavië voor. Het 
laatste ras voedt zich daar hoofdzakelijk met 
hazelnoten, welke de vogels in het najaar ver
zamelen en in de grond stoppen. To t mijn ver
bazing las ik in het nieuwe boek van D. Lack 
(The Natural Regulation of Animal Numbers), 
dat deze voorraden in de lente worden gebruikt 
om de jongen te voeren. 
Formosov heeft indertijd duidelijk gemaakt, 
dat de Siberische Notenkrakers emigreren en 
in W.-Europa terechtkomen, wanneer hun 
voornaamste voedselbron, het zaad van de 
Arve, door misoogst uitvalt. Volgens Schüz, 
Tischler en Swanberg, geciteerd door Lack. 
emigreert ook het Scandinaafse ras en wel in 
slechte hazelnootjaren. 
De verschillen tussen beide rassen zijn in het 
veld moeilijk waar te nemen. Tot nu toe heb
ben we niet uit kunnen maken met welk ras 
we hier te maken hebben. 
Haren. P. GLAS. 

Nest van Metselwesp. Einde Juni 1951 werd in 
een schoollokaal van de O. L. Vr.-school I, 
Kerkraderweg 7. Heerlen, het klemblokje van 
een potloodslijper, die normaal gebruikt werd, 
regelmatig door een wesp bezocht. Aanvanke
lijk joeg men deze „wesp" weg. Op mijn ver
zoek liet men het dier zijn gang gaan. Het resul
taat was, dat de twee boorgaten, in de lengte 
van het plankje, ten laatste met een kleisub-
stantie werden toegemetseld. Het blokje bleef 
ter plaatse en de slijper gewoon gebruikt. Eerst 
in het voorjaar van 1952 nam ik het weg om 
het van toen af beter onder controle te hebben. 
Op resp. 11 en 29 April 1952 kwamen er twee 
imagines, wijfjes van Odynerus crassicornis 
Pnz. uit te voorschijn. Ik heb daarna het geheel 
opengelegd, het losse materiaal uit de cellen .— 
celbekleedsel, drie exuvia der poppen (?) (waar-

Twee nesten van Odynerus crassicornis in 
klemblokje van potloodslijper. 1, 3, 5 : af
sluitingen ; 2 : lege ruimte; 4, 6 : benutte 
cellen. Halve ware grootte. 
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schijnlijk toch geen huidjes van prooidieren), 
twee poten (delen), kop met antennen •— op 
het plankje gekit en de imagines in mijn collec
tie opgenomen. 
Elk der nesten bestond uit (zie fig.) : een lege 
ruimte (2), een lege cel: oude verblijfplaats 
van een imago (4) en nog een tweede cel met 
dode imago (6). 
Bijgaande tekening kan e.e.a. nog verduidelij
ken en het geheel samenvatten. 

Br. A R N O U D . 

De Zandhagedis en de slechte zomer. Dat de 
zomer 1954 zeer koud en nat is geweest, heeft 
vrijwel iedereen hier te lande tot zijn verdriet 
ondervonden. Dat zulke slechte zomers een 
grote invloed hebben op de flora en fauna 
spreekt van zelf, al is dat niet altijd even ge
makkelijk waar te nemen. Het is mij nu ge
bleken, dat de afgelopen zomer een zeer na
delige invloed heeft gehad op de nakomeling
schap van de Zandhagedis, Lacerta agilis. De 
jongen van deze hagedis worden in normale 
jaren gedurende Augustus en begin September 
geboren. Is het weer gunstig, dan kan men ze 
reeds begin Augustus waarnemen, is de zomer 
nat en koud zoals in 1953. dan worden zelfs 
eind September, begin October nog wel jongen 
geboren. In 1954 is de zomer blijkbaar zelfs zo 
koud geweest, dat er niet genoeg warmte be
schikbaar is geweest om de eieren van de 
Zandhagedis uit te broeden, althans niet in 
Wageningen op de plaatsen waar ik de dieren 
geregeld waarneem. Over het hoofd zien van 
de jonge hagedisjes is practisch uitgesloten. 
Ook de eieren, die de Zandhagedissen in 1954 
in mijn buitenterrarium hebben gelegd, zijn niet 
uitgekomen. In normale jaren komen ze steeds 
op de gewone tijd uit. Eind October heb ik in 
het terrarium de eieren opgegraven ; de inhoud 
was toen reeds tot ontbinding overgegaan. 
Het verloren gaan door klimatologische om
standigheden van eieren van reptielen, die op 
de Noordgrens van hun verspreidingsgebied 
leven, is bekend van de Moerasschildpad. In 
Centraal-Frankrijk nam Rollinet (La vie des 
reptiles de la France centrale, 1934) waar, dat 
de eieren van deze soort na koele en natte 
zomers niet uitkwamen. De Noordgrens van 

het verspreidingsgebied van de Zandhagedis 
loopt in N.W.-Europa door Zuid-Zweden. In 
Rusland wordt zij nog in de omgeving van 
Leningrad gevonden. In de Alpen komt ze tot 
1200 m, in het Centraal Massief tot 1600 m 
hoogte voor. C. F, V A N DER BUND. 

Voedscl-occologie Koolmees. Koolmezen pre
fereren loofhout als broedterrein boven naald
hout. Dit is door Kluijver in zijn studie over 
de populatie-oecologie van de Koolmees aan
nemelijk gemaakt. Enkele waarnemingen aan 
twee paren voerende Koolmezen, waarvan er 
één een nestkast in een dennebos bewoonde en 
het andere paar een nestkast in een loofhout-
bos, belichten een bepaald aspect van het on
derscheid (dat de moeite van het memoreren 
waard lijkt). De waarnemingen werden deze 
zomer bij het controleren van nestkasten ver
richt in het Ugchelse bos. De mezen in het 
dennebos hadden gedurende een uur gemiddeld 
2 minuten nodig om een prooi aan te dragen, 
de mezen in het loofhoutbos slechts 34 minuut. 
Het is natuurlijk mogelijk dat dit verschil te 
danken is aan bijkomstige omstandigheden, 
maar het is niet uitgesloten, dat een grotere 
rijkdom van het loofhout aan prooidieren er de 
oorzaak van is. TILLY MEYERING. 

Apeldoorn, October 1954. 

Vinkcncst. Op 15 April 1954 werd door enkele 
Utrechtse biologen en ondergetekende in het 
Liesbos bij Breda in een Taxus-struik een half 
afgebouwd nest van een Vink gevonden. Tij
dens een avondwandeling kreeg een van de 
studenten het idee om eens te kijken, hoe ver 
de Vink was gevorderd met haar bouwwerk. 
Er werd een zaklantaarn bij gehaald en aldra 
bleek, dat de Vink inmiddels kennelijk niet had 
stil gezeten, want het nest bleek reeds voor 
twee derde voltooid te zijn. Een verrassing was 
het voor ons, toen wij in het schijnsel van de 
zaklantaarn naast het nest plotseling een hoop
je veren ontdekten, dat bij nadere beschouwing 
een wijfjesvink bleek te zijn. Het vogeltje sliep 
dus blijkbaar 's nachts vlak naast haar werk. 
Haar echtgenoot vermochten wij niet te ont
dekken. SJ. BRAAKSMA. 
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