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Een vroege invasie van notenkrakers

NOTENKRAKER

Amsterdamse Bos, 11 aug. '6B

Foto Henk de Groot

In vrijwel alle delen des lands zijn in de eerste dagen van augustus notenkrakers

gesignaleerd. Op enkele plaatsen werden ook gestorven exemplaren aange-

troffen, waaruit bleek dat we te doen hebben met de west-Siberische vorm van

deze vogelsoort.
Het is, op het ogenblik dat we dit schrijven, niet mogelijk en ook zinloos, om

een opsomming te geven van de plaatsen, waar notenkrakers werden gezien.
Wel hopen we, dat ieder die deze merkwaardige, fraaie vogels te zien krijgt,
daarvan nauwkeurig aantekening zal houden en de gegevens zal willen

op-
zenden aan Drs. J. Wattel, Zoölogisch Museum der Universiteit van Amster-

dam (Plantage Middenlaan 53). Deze houdt zich ook aanbevolen voor toe-

zending van dood gevonden exemplaren, die men ook kan zenden aan het

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (Raamsteeg 4, Leiden). Over het

algemeen werden slechts solitaire exemplaren of aantallen van twee of drie

stuks gezien. Vrijwel alle waarnemers maken melding van zeer grote ver-

trouwelijkheid, die vaak het gedrag van uit noordelijke streken afkomstige

vogels kenmerkt (franjepoten, morinelplevieren, pestvogels e.a.). Een door

velen bekeken en gefotografeerd exemplaar in het Amsterdamse Bos liet zijn
bewonderaars tot op een meter afstand naderen. Deze vogel hield zich vooral

op gazons op, waar hij wormen ving, maar ook hommels, wespen en vliegen.

Bij vroegere invasies, waarvan die van 1917 op 21 september pas begon, werd

steeds een opvallende voorkeur van de notenkrakers vastgesteld voor hazel- en
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Waarnemingen omtrent de aard van het voedsel lijken dan ook zeker van

belang. Vooral zal verder ook aandacht moeten worden geschonken aan de

duur van het verblijf van de vogels in een bepaalde omgeving. Bij de invasie

van 1954-1955 bleek dat sommige notenkrakers vele maanden lang in één

gebied verbleven, zoals de Baarnse vogel, die maandenlang in één complex
villatuinen huisde en dagelijks op vaste tijden porties pinda’s of hazelnoten

kwam weghalen van de voertafel. Het beste voert men ongepelde hazelnoten

of pinda’s, om te voorkomen dat spreeuwen en andere vogels ermee gaan

strijken.

Omtrent de aantallen vogels, die bij deze invasie betrokken zijn, valt nog

weinig te zeggen. We hebben de indruk, dat het om vrij grote aantallen gaat,

betrekkelijk gelijkelijk verspreid over het gehele land. Wij hopen in volgende

nummers op deze invasie terug te komen. K.Z.

andere noten en voor bessen. De in augustus aangekomen vogels bleken zich

vooral op dierlijk voedsel te concentreren. Een exemplaar dat in het bezit kwam

van het Zoölogisch Museum te Amsterdam bleek bij onderzoek een muis in de

maag te hebben. Dit exemplaar had trouwens geprobeerd een jong waterhoen

te grijpen en werd door het oude waterhoen beetgepakt en onder water geduwd,
waardoor de notenkraker om het leven kwam!

NOTENKRAKER. Amsterdamse Bos, 11 aug. 1968 j Foto Henk de Groot


