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Zanglijsters en hun aambeelden 

JOH. J. FRIESWIJK. 

Zanglijsters beschikken over een speciale 
methode om huisjesslakken, die te groot 
zijn om in hun geheel te worden veror
berd, geschikt te maken voor consumptie. 
Zij gebruiken daarbij stenen of andere 
harde voorwerpen, aambeelden genoemd, 
waarmee het huisje der slakken zodanig 
in aanraking wordt gebracht, dat het weke 
lichaam ervan gescheiden wordt. 
Frömming (5) heeft de mening verkon
digd, dat lijsters slechts in staat zouden 
zijn rondkruipende huisjesslakken, die bij 
het lichaam kunnen worden vastgepakt, 
een dergelijke bewerking te laten onder
gaan. In een vorig artikeltje (3) heb ik 
uiteengezet, dat er weinig reden is om in 

dit verband aan een andere soort dan de 
Zanglijster te denken. Frömming's mening 
zal door niemand, die zich met dit aspect 
van het zanglijstergedrag heeft bezigge
houden, worden gedeeld. 
In de regel wordt een slak die op een 
aambeeld wordt bewerkt, namelijk vast
gehouden bij de schelp en wel aan de 
rand van de mondopening, zoals Morris 
(7) beschreven heeft. Dit,,neemt niet weg, 
dat ook het vasthouden van de slak aan 
het lichaam, met de in de mondopening 
van de schelp gestoken snavel, is waar
genomen (8). Alleen al het feit, dat 
Zanglijsters ook huisjesslakken, die zij 
uit hun winterverblijfplaats opdelven, kun-

^ 



nen behandelen, maakt de theorie van 
Frömming onhoudbaar. Het is overigens 
zeker dat huisjesslakken zich, ook 's zo
mers, zelden anders dan teruggetrokken 
in hun schelp naar het aambeeld laten 
vervoeren. Ik meen, dat de waarneming 
van Suffern te verklaren is door aan te 
nemen, dat de door deze waarnemer ge
ziene Zanglijster er, bij uitzondering, in 
slaagde het lichaam van de slak tijdens 
het zich terugtrekken in de schelp in zijn 
greep te houden. Suffern's bewering, dat 
het vasthouden bij de schelprand onmo
gelijk is, omdat deze bij het hameren zou 
wegbreken, wordt door de feiten gelogen
straft. 

Met moet hierbij bedenken, dat een Zang
lijster een slak niet beetpakt aan het uiter
ste randje van de schelp. Verscheidene 
malen heb ik kunnen constateren, dat een 
Zanglijster een exemplaar van de huisjes
slak Cepaea nemoralis in winterrust zo 
had vastgehouden dat de ondersnavel het. 
op enige afstand van de mondrand gele
gen, epifragma had doorboord. 
Over de stand, die de slak in de snavel 
van de Zanglijster inneemt, valt ook nog 
iets op te merken. Een andere houding 
dan die afgebeeld in fig. 1 heb ik nooit 
waargenomen. C. F. Tunnicliffe beeldt 
echter op de omslag van Bird Notes. 
Autumn 1960, een Zanglijster af, die een 

Fig. 1. Zanglijster met prooi bij zijn aam
beeld. 
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Segrijnslak (Helix aspersa) zo vasthoudt, 
dat de mondopening zich beneden bevindt. 
Een wijze van vasthouden die volgens mij 
de uitvoering van de werkzaamheden ern
stig zou bemoeilijken. Misschien hebben 
wij hier slechts te doen met een ,,dichter
lijke" vrijheid, van de kunstenaar wel te 
verstaan. 

De reeds genoemde onderzoeker Morris, 
die van het aambeeldgebruik der Zang
lijsters een uitgebreide studie maakte (in 
de zomer), heeft het daarbij voorkomende 
gedrag in een zestal verschillende hande
lingen verdeeld, te weten: 1. de slakken-
jacht, 2. het vervoer naar het aambeeld, 
3. het openen van het huisje, 4. het doen 
vrijkomen van het lichaam van de slak, 
5, het afvegen van het lichaam van de 
slak aan de grond, 6. het opslokken van 
de slak. Hij vermeldt, dat indien de Zang
lijster niet gestoord wordt en het huisje 
een slak bevat, de genoemde handelingen 
altijd na elkaar plaatsvinden, zonder dat 
er één overgeslagen wordt. 
Het is zeker niet overdreven te spreken 
van slakkenjacht. Onder bepaalde omstan
digheden gaat een Zanglijster op zoek 
naar huisjesslakken, waarbij hij voor 
ander voedsel geen oog heeft. Op de 
Heuvel in aanleg in het Amsterdamse Bos 
heb ik 's zomers meermalen gezien, hoe 
een Zanglijster na elkaar diverse exem
plaren van Cepaea nemoralis buitmaakte 
en op een aambeeld behandelde, zonder 
daartussen naar ander voedsel om te kij
ken. Als een slak is gegrepen wordt deze 
naar het aambeeld vervoerd, hetgeen lo
pend of vliegend gebeuren kan. De af
stand tussen de vindplaats en het aam
beeld speelt hierbij een rol. Vasthouden 
tijdens het transport geschiedt aan de 
rand van de mondopening, evenals bij het 
erop volgende hameren, dat zeker niet als 
het verbrijzelen of vermorzelen van de 



schelp moet worden gezien. Ritmische sla
gen. i.h.a. afwisselend van links en van 
rechts uitgevoerd, maken dat een gat in 
het slakkehuis ontstaat, waardoor op een 
gegeven moment het lichaam van de slak 
naar buiten vliegt. Overpakken tijdens het 
hameren komt wel voor, maar is geen re
gel. Is de slak uitgeworpen, dan laat de 
Zanglijster de lege schelp los en pakt het 
slakkelichaam in de snavel, waarna het 
ritmisch langs de grond heen en weer 
wordt geveegd. Morris veronderstelt, dat 
het afsmeren van slijm (en schelpfragmen
ten?) het doel van deze handeling is. 
Daarna wordt de slak ter plaatse in zijn 
geheel opgeslokt. Bij mijn zomerwaarne-
mingen op de Heuvel in het Amsterdamse 
Bos heb ik de door Morris geschetste 
gang van zaken steeds bevestigd gezien. 
Anders was het bij het voederexperiment. 
in de winter 1962-'63 in een Amstelveense 
tuin. waarover ik reeds eerder iets mee
deelde (4). Daarbij bood ik de geregeld 
in de tuin fouragerende Zanglijsters een 
aantal exemplaren van Cepaea nemoralis 
in winterrust als voedsel aan in een scho
tel. De Zanglijsters behandelden de slak
ken soms op het tegelpad waarop de scho
tel stond, meestal echter op een los stuk 
tegel, dat op enige meters afstand onder 
een hulstheg gelegen was. Steeds werden 
de slakken bij de mondrand uit de schotel 
gepakt. Overpakken tijdens het hameren 
kwam hier geregeld voor. Dit bevreemdde 
mij, totdat ik enige keren zag, dat bij de 
laatste slag de schelp wegvloog, terwijl 
de Zanglijster het lichaam van de slak 
in de snavel hield. Bij het overpakken 
bleek het aangrijpingspunt te worden ver
plaatst van de mondrand van het huisje 
naar het lichaam van de slak, dat na enige 
slagen door de in de schelp ontstane ope
ning zichtbaar geworden was. 
Het vegen langs de grond vond niet 

plaats. Zeker is, dat Cepaea's in winter
rust aanzienlijk minder slijmerig zijn dan 
rondkruipende. Toegegeven moet worden, 
dat het hier aambeeldgebruik in een on
natuurlijke situatie betreft. De aangeboden 
slakken waren op een aantal waarnemings-
dagen bevroren, maar ook op dagen dat 
dit niet het geval was, werd de boven
beschreven gang van zaken vastgesteld. 
Helaas ben ik er tot dusverre niet in ge
slaagd in het veld een Zanglijster, bezig 
met het openen van uit hun winterver
blijfplaats opgedolven slakken, voldoende 
dicht te benaderen om uitsluitsel te krijgen 
omtrent hetgeen daar precies geschiedt. 
Toch blijkt uit het bovenstaande, dat dit 
aspect van het zanglijstergedrag minder 
starheid vertoont dan Morris op grond 
van zijn zomerwaarnemingen meende te 
moeten veronderstellen. 
Het aanbrengen van lege schelpen door 
Zanglijsters bij hun aambeeld is door 
verschillende onderzoekers waargenomen; 
vooral in de winter is dit nogal eens 
het geval (6). Ook Morris nam het, 
in de zomer, wel waar, Hij constateerde, 
dat zo'n leeg slakkehuis wel gehamerd, 
maar niet geopend werd. Zijn veronder
stelling is, dat de afwijkende klank de 
Zanglijster tijdens het hameren waar
schuwt dat er iets niet in orde is, aan
gezien het geringere gewicht, de afwe
zigheid van geur enz. de Zanglijster reeds 
eerder opgevallen zouden zijn. Mijn ex
periment in Amstelveen, waarbij steeds 
ongeveer evenveel volle als lege huisjes 
van Cepaea in de schotel werden aange
boden, leerde echter dat de lege huisjes 
daar wel opgepakt, maar niet naar het 
aambeeld vervoerd werden. Misschien wa
ren de lege huisjes waarmee Goodhart en 
Morris te maken hadden, dode schelpen 
waarin zich grond verzameld had, iets dat 
in de natuur vaak voorkomt, waardoor 
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deze zwaar genoeg waren om te worden 
geaccepteerd, na enige slagen echter te 
licht werden bevonden (na het uitvallen 
van de grond) om verder te worden be
handeld. 
Morris, die zijn onderzoek verrichte in een 
tuin welke rijkelijk was voorzien van be
tonpaden die als aambeeld werden ge
bruikt. haalde dagelijks de resten der 
slachtoffers weg en noteerde de plaatsen 
waar deze waren aangetroffen. Op deze 
wijze hoopte hij enig inzicht te krijgen in 
de aambeeldkeuze der Zanglijsters. Hij 
vond echter, dat in de loop van de zomer 
op elk deel der paden wel een slak gebro
ken werd. Binding aan bepaalde aam-
bceldplaatsen kon hij niet vaststellen. Hij 
ziet daarom de aambeeldkeuze meer als 
een „short-term affair": bij één ronde van 
slakken eten wordt een bepaald aambeeld 
gebruikt, daarna niet meer. 
Volgens mij heeft Morris door het dage
lijks weghalen der schelpresten zijn eigen 
onderzoek op dit punt onmogelijk gemaakt. 

Zanglijsters kunnen zeker enige tijd trouw 
blijven aan een eenmaal gekozen aam
beeld. Het is niet gewaagd te veronder
stellen dat een Zanglijster die een slak 
gevangen heeft en in de richting van zijn 
aambeeld gaat, het aambeeld herkent aan 
de resten van zijn vorige slachtoffers. Toen 
ik op de Heuvel in het Amsterdamse Bos 
in 1961 overging tot het verzamelen van 
de slakkeresten bij de daar aanwezige 
aambeelden, dit in verband met een ander 
onderzoekje (2). bleek nv'j. dat het aantal 
stenen dat als aambeeld werd gebruikt 
steeds groter werd. 

Tot slot wil ik nog vermelden, dat mij in 
de litteratuur, na het afsluiten van mijn 
artikeltje over aambeelden en smidsen (3) 
een geval van aambeeldgebruik, volkomen 
vergelijkbaar met dat van de Zanglijster. 
onder ogen kwam. Eibl Eibesfeldt (1) 
vermeldt namelijk in zijn boek over de 
Galapagos Eilanden de aambeelden en 
smidsen van de spotlijster Nesomimus 
parvulus. 
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