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Voorwoord
Het laatste clubblad van dit jaar staat wederom
bomvol. Misschien gehoord en gezien in Wageningen,
een notenkraker gesignaleerd. Deze vogel komt niet
vaak in Nederland en Dinant van Weij verzorgde de
foto’s hiervan, bedankt hiervoor.
Vogelbescherming Nederland geeft gratis een cursus
“Vogels in Nederland” online. Dit zijn 10 delen en
deel 1 vind u in dit clubblad.
In 2019 staan er weer leuke evenementen in de
planning. Zo organiseren we aantal filmavonden op
de maandagavonden, maar eerst de kerstbingo.
De redactie.

Contributie 2019
Zoals we in de afgelopen jaarvergadering is besloten
met de leden, zal de contributie vanaf half december
geint worden. Op deze manier heeft het geen
nadelige gevolgen voor de vereniging, mocht een lid
zijn lidmaatschap beëindigen. Mocht een lid toch zijn
incasso terughalen, wordt het lid direct afgemeld als
lid mits degene tijdig bij de penningmeester meldt.
Het Bestuur
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De Notenkraker
Notenkrakers zijn wintergasten uit Scandinavië en Siberië. Tijdens 'invasies' kunnen tot soms grote
aantallen notenkrakers in Nederland opduiken. Vaak zijn deze wintergasten opvallend goed te
benaderen; ze zijn weinig mensen gewend en zien ons niet snel als bedreiging. Minder bekend is dat
de notenkraker in Nederland gebroed heeft. Met name na grote invasies blijven soms enkele paartjes
notenkrakers hier 'hangen' en is broeden enkele malen aangetoond.
(AD 22-11-2018) Vogelliefhebbers zijn in de ban
van de notenkraker. Honderden vogelaars
brachten al een bezoek aan Wageningen om de
zeldzame vogel te spotten en op de foto te
zetten.
Het dier is tam en trekt zich niets aan de
tientallen mensen die zich om hem heen
hebben verzameld, sommigen van hen met
enorme telelenzen. Alsof er niemand is, zo kalm
hupt hij rond en scharrelt zijn kostje bij elkaar.

De vogelliefhebbers komen vanuit heel
Nederland om de notenkraker te bekijken. Het
gebeurt hoogst zelden dat een notenkraker in
ons land is te zien, laat staan dat hij een paar
dagen op dezelfde plek zit. Normaal leeft deze
vogel in dunbevolkte gebieden in het hoge
noorden van Europa. Dat is waarschijnlijk de
reden dat hij zo tam is. Hij ontmoet nooit
mensen en is er dus niet bang voor.
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De Notenkraker is een chocoladebruine vogel
met witte vlekken. De kruin, vleugels en staart
zijn zwart, de dekveren onder de staart en de
eindband van de staart zijn wit. De Notenkraker
behoort tot de kraaiachtigen (Corvidae) en is
ongeveer zo groot als een Gaai. Zijn voedsel
bestaat voornamelijk uit noten en zaden en net
als de Gaai legt ook de Notenkraker een
wintervoorraad aan.
Er zijn twee ondersoorten relevant voor
Nederland. Notenkrakers van de ‘diksnavelige’
Europese ondersoort N. c. caryocatactes
broeden in naaldbossen in Europees-Rusland,
Noord-Europa en de midden- en hooggebergten
van Centraal-Europa. De grootste aantallen
broeden in Zuid-Zweden en de Baltische Staten.
De meest nabije broedgebieden liggen in de
Ardennen (België) en de Eifel (Duitsland). De
noten van de hazelaar zijn een belangrijke
voedselbron voor deze ondersoort.
Invasies, in gang gezet doordat naaldbomen in
sommige jaren weinig zaad dragen (zoals in
2008 in de Alpen), betreffen gewoonlijk vogels
van de Siberische ‘dunsnavelige’ondersoort N. c.
macrorhynchos, broedvogel in de taiga vanaf de
Oeral tot het uiterste oosten van Siberië.

Beide ondersoorten zijn in het veld niet of
nauwelijks met zekerheid te onderscheiden; de
Dunsnavelnotenkraker heeft een langere, slanke
snavel (lengte vrijwel gelijk aan kop) en een
gemiddeld bredere witte staartband. Tijdens de
grootste (beschreven) invasie in ons land, in
1968, werden beide ondersoorten aangetroffen.
Wellicht sluiten Europese ‘Diksnavels’

(voornamelijk standvogels) zich aan bij
langstrekkende Siberische vogels
(invasiegasten).
Minder talrijke invasies vonden plaats in 1971,
1977, 1985 en 1991. Buiten invasiejaren om zijn
Notenkrakers ronduit zeldzaam. Wel werden na
de grote invasie van 1968 enkele broedgevallen
in het voorjaar van 1969 geconstateerd. Er zijn
in ons land vier vondsten bekend van de
Europese ondersoort.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit zaden van
diverse naaldbomen zoals Siberische den,
Alpenden, Macedonische den en Hazelaar. De
relatie met de Siberische den en alpenden is
opmerkelijk. De zaden van deze dennen zijn niet
gevleugeld en nogal zwaar (0.3g), waardoor ze
onmogelijk door de wind verspreid kunnen
worden. Hier komt de Notenkraker te hulp,
omdat deze de gewoonte heeft voorraden van
deze zaden aan te leggen voor het
winterseizoen. De alpenden heeft op die manier
veel van zijn habitat weer kunnen innemen
nadat hij eerst door de mens was gekapt. In
Siberië is waargenomen hoe hele stukken bos
binnen een week van zaadkegels ontdaan
kunnen zijn. De vogels verstoppen de zaden net
als Gaaien in (meestal ondergrondse)
bergplaatsen. Ze zoeken voedsel in een groot
gebied rondom het territorium, maar de
bergplaatsen zitten allemaal binnen het
territorium. Om de zaden te vervoeren
beschikken de vogels over een krop onder de
tong, waarin ze een aantal zaden kunnen
vervoeren. Maximaal worden ongeveer 200
zaden tegelijk vervoerd, wat dus 60 gram weegt.
Ook is een keer een vogel gevangen met 26
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hazelnoten in de krop, deze noten worden
echter meestal met 10-15 stuks tegelijk
vervoerd. Het lijkt erop, dat de vogels meestal
alle zaden uit een enkele kegel (40-60 stuks) in
de krop bergen en vervolgens hiermee naar het
territorium terugvliegen om ze in een aantal
bergplaatsen te verstoppen. Dit vaak in twee
stappen, waarbij eerst de hele voorraad uit de
krop in een tijdelijke bergplaats wordt gelegd en
vervolgens van hieruit kleinere porties over de
uiteindelijke bergplaatsen verdeeld worden.
Deze bergplaatsen bevatten dan 2 tot 50 zaden
(gemiddeld 12). Geschat wordt, dat iedere vogel
zo’n 100.000 (50.000 – 250.000) zaden verstopt,
waarvan hij ongeveer er ongeveer 27.000 nodig
heeft om te overleven. Waarnemingen aan
individuen toonden aan, dat de vogels in
ongeveer 65% van de gevallen rechtstreeks naar
een bergplaats vliegen en de zaden eruit halen.
Na enig zoeken wordt 80-90% van de
bergplaatsen gevonden. Een vogel in Siberië
vond binnen 15 minuten 8 bergplaatsen.
Eenmaal werd vastgesteld, dat een vogel een
bergplaats terugvond 17 maanden, nadat deze
gemaakt was. Ook sneeuwbedekking (tot zelfs
meer dan 1 meter) is geen onoverkomelijke
hindernis bij het terugvinden van de
bergplaatsen.

uitkomen worden ze warm gehouden door
beurtelings één van de ouders, daarna alleen ’s
nachts en bij slecht weer. Na 21 dagen kunnen
ze op de nestrand komen en als ze ongeveer 25
dagen oud zijn lokken de oudervogels ze het
nest uit, wat gemiddeld na 28 dagen lukt. Hierna
blijven ze de eerste dagen in een boom vlak bij
het nest zitten. De jongen worden tot een
leeftijd van 120 dagen (gemiddeld ongeveer 100
dagen) door de ouders verzorgd. Het voeden
van de jongen is een tijdrovend karwei, omdat
de oudervogel eerst een zaadje uit zijn krop
naar zijn snavel moet manoeuvreren. Hierna
moet, om te vermijden dat het zaad in de krop
van het jong komt, de ouder zijn snavel diep in
de geopende snavel van het jong steken
alvorens het zaad los te laten. Naarmate de
jongen groter worden moet de ouder hierbij
steeds dieper doorsteken. De vogels zijn in
beperkte mate territoriaal. Het lijkt erop, dat ze
hun naaste buren herkennen en deze minder
agressief benaderen dan vreemde
soortgenoten. Bij het nest worden ook
roofvogels en Gaaien verjaagd. Indien mogelijk
blijft een paartje het eenmaal gekozen
territorium trouw. Een paartje in Zweden kwam
minimaal 14 jaar in hetzelfde territorium
broeden.
Bron: Sovon, Vogelbescherming, Wikipedia, AD e.d.
Foto’s: Dinant van Weij

De band binnen een paartje is vermoedelijk net
als bij de Kauw voor het leven. Ze leggen
meestal 3 à 4 eieren. Beide vogels bebroeden de
eieren, duur van het broeden ±18 dagen. Het
aandeel mannetje is met 32% iets minder, dit
komt doordat het vrouwtje meestal de nacht op
het nest doorbrengt. De jongen worden door
beide ouders verzorgd. Tot 15 dagen na het
www.aviculturawoerden.nl
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Verenigingsuitje 2019

“Een dagje Biesbosch”
De Hollandse Biesbosch is een natuurgebied tussen de rivieren de Nieuwe Merwede en de BenedenMerwede en maakt samen met de Brabantse Biesbosch deel uit van het Nationaal Park De Biesbosch.
De Biesbosch is één van de grootste trekpleisters voor toeristen in West-Brabant. Niet alleen het
Nationaal Park, maar ook de aantrekkelijke regio er omheen leent zich bij uitstek voor een heerlijk
verblijf met fiets- en wandelroutes, vaartochten en culturele uitstapjes.
Zaterdag 18 mei organiseert Avicultura zijn verenigingsuitje in de Biesbosch.
In de Biesbosch zijn vele wandelmogelijkheden om de typische landschappen en natuur te ervaren.
Uniek is om een vaar- en wandelcombinatie te maken met een georganiseerde excursie, en dat is
precies wat wij gaan doen. Hier het programma van deze dag, onder voorbehoud.
Het programma van deze dag:
09.00 uur : Aanvang Clubgebouw Avicultura
09.15 uur : Vertrek vanuit Clubgebouw
10.15 uur : Het nuttigen van Avicultura ’s Lunchpakket in de buitenlucht
11.45 uur : Verzamelen bij het Biesbosch Bezoekerscentrum (Biesboschweg 4)
12.00 uur : Inschepen aan boord van de Zuidwaard
12.15 uur : Wanneer iedereen aanwezig is worden de trossen losgegooid.
13.15 uur : Aankomst bij het Bruggetje van Sint Jan. We wandelen samen met
de natuurgids naar de Eendenkooi.
14.20 uur : Terugvaart vanaf Eendenkooi.
14.45 uur : Aanmeren in Drimmelen, in een rustige sfeer wordt overgegaan tot ontschepen
15.00 uur : Vertrek terug naar het clubgebouw (Onder Voorbehoud)
16.00 uur : Terug bij Clubgebouw (Onder Voorbehoud)
We Hebben een beperkt aantal zitplaatsen, aanmelden kan tot en met maandag 13 mei 2019.
Het bestuur
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Cursus vogels in Nederland Deel 1
Roodborsten houden van tuinieren

Jagen als een roofvogel

De roodborst is een graag geziene en veel
voorkomende gast in Nederlandse tuinen. Ze
zingen veel en zijn vaak helemaal niet zo schuw.
Als u in de tuin aan het werk gaat, is de
roodborst er meestal snel bij om te zien wat u
uitspookt. Als u harkt, spit en schoffelt, jaagt u
namelijk insecten en spinnen op. Dat is voedsel
voor de roodborst. De insecten worden na een
korte verrassingsaanval naar binnen gewerkt. In
bossen zoeken roodborsten wroetende wilde
zwijnen en herten op. In de tuin volgen ze ons.

Roodborsten zoeken op een heel andere manier
voedsel dan de meeste tuinvogels. Ze hippen
niet al pikkend voorwaarts, maar jagen op
roofvogelachtige manier. Even stilzitten, liefst
op een takje, paaltje of draadje iets boven de
grond en dan… een korte duik naar hun prooi.

De rug van een mus

zou u hem in de tuin zo kunnen verwarren met
een huismus of met die andere tuinvogel die
ook vaak op zoek is naar insecten: de
heggenmus. Let dan op de rugtekening. Heeft
de rug een egaal bruine kleur en geen streepjes?
Dan is het een roodborst.

Van de voorkant gezien is een roodborst
onmiskenbaar. Op de rug gezien is dat een
ander verhaal. Dan verandert de roodborst
opeens in een bruin, onopvallend vogeltje en

De houding van roodborsten is meestal hoog
opgericht zodat de eventuele buurroodborsten
de borst (die moet imponeren) goed kunnen
zien.
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Een echte zanger
De roodborst is een zangvogel die mooi kan zingen: krachtig, gevarieerd, en vaak. Dat doen ze in park,
bos of tuin. Maar deze zang herkennen vraagt om oefening. Het zijn korte klaterende watervalletjes.
Telkens gaat de kraan dicht alsof ze nadenken over de volgende strofe. Dat is meteen een kenmerk van
de roodborstzang, de bewuste, ingehouden stiltes van drie à vier seconden en daarna weer in volume
toenemende zang. Oude roodborsten kennen honderden variaties en imitaties, toch is het parelende
grondpatroon te herkennen. Roodborstzang is krachtiger en gevarieerder dan het heggenmuslied en
minder schetterend dan de zang van de winterkoning.
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De blauwe baret van de pimpelmees
Pimpelmezen zijn voor de beginnende vogelkijkers lastig te herkennen. Ze lijken namelijk een verkleinde
uitgave van de koolmees. Maar pimpelmezen hebben onmiskenbaar een hemelsblauw petje op en dat
hebben koolmezen niet. Ook al lijken ze op elkaar, toch zijn ze al op grote afstand te onderscheiden.
Pimpelmezen hangen vaak ondersteboven aan twijgpuntjes om daar minuscule insecten en luizen vanaf
te snoepen. Koolmezen zijn daar te zwaar voor. Hangers zijn dus altijd pimpelmezen.
De stropdas en de oogstreep
Wie de koolmees en pimpelmees goed bestudeert, ziet steeds meer verschillen. Neem de zwarte
streep die bij de koolmees over de borst loopt. Vaak aangeduid als ‘de stropdas’. Zo’n buikstreep
heeft een pimpelmees niet. Of neem het zwarte oogstreepje dat over het witte gezicht van de
pimpelmees loopt. Heel anders dan bij de koolmees. Mocht dat nog niet genoeg herkenningspower
geven, dan nemen de diepblauwe vleugels en blauwe staart van de pimpelmees de laatste twijfel
weg.

Jongen zien bleekjes
Pas uitgevlogen kool- en pimpelmezen zien er een stuk fletser uit. Ze blijven meestal niet al te lang
in de tuin rondhangen. De oudervogels lokken ze mee naar een rij elzen, eiken of andere bomen met
veel rupsen. De ouders hebben zich de laatste dagen in het nest een ongeluk gewerkt. Ze vlogen
honderden keren op een dag van de nestkast naar de dichtstbijzijnde rupsenkolonies. Ze zijn blij
dat ze hun kinderen nu kunnen meenemen naar de voedselbron. Na het uitvliegen is het daarom
soms plotseling stil in uw tuin!
Klinkt als een helder belletje
Als u in het voorjaar wat vrolijke roepjes hoort, gevolgd door een helder ‘belletje’, dan luistert u
naar de voorjaarsroep van de pimpelmees. Het is een helder en fijn rinkelend belletje. Maar
pimpelmezen kunnen ook koolmeesachtig schelden en allerlei andere roepjes laten horen. Maar het
belletje dat al in februari te horen is, komt veelvuldig terug. Wie het kent, hoort ineens overal
pimpelmezen.
www.aviculturawoerden.nl
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14 december -Kerstbingo
begint om 19:30 uur

7 januari Nieuwjaarsreceptie
begint om 20:00 uur

12 januari -Vogelmarkt
van 10:00 – 12:00 uur

Filmavonden

In de maanden februari, maart en april hebben we een filmavond.
Maandag 4 februari 2019
Bereid u voor op een unieke en adembenemende reis over
oceanen en continenten. Vlieg mee met bijzondere vogels en
bekijk de wereld door hun ogen!

In Noord-Amerika reizen we op de vleugels van sneeuwganzen
van New Mexico naar Noord-Amerika. Onderweg razen we over
de Grand Canyon en zien we hoe kuddes bizons worden
opgejaagd door wolven. In Noord-Amerika maken we eveneens
de reis van de indrukwekkende Amerikaanse zeearend mee.

Maandag 4 maart 2019
In WILD volgen we gedurende de vier jaargetijden de verhalen
van drie hoofdrolspelers: de vos, het edelhert en het wilde zwijn.
We zien de dieren jongen krijgen, die opgroeien naar
volwassenheid. Kleinere rollen zijn voor de raaf, buizerd en
ijsvogel. Bij de ijsvogel mogen we binnenkijken in het nest en met
de buizerd vliegen we mee over de verschillende landschappen
van de Veluwe. Spectaculaire beelden die je normaal niet ziet. En
niet kúnt zien, omdat Enting speciale toestemming kreeg om te
filmen in gebieden die niet toegankelijk zijn.

4 februari – Filmavond
met Earth Flight
begint om 20:00 uur

9 februari - Vogelmarkt
van 10:00 – 12:00 uur

4 Maart - Filmavond
Natuurfilm “Wild”
begint om 20:00 uur

9 maart - Vogelmarkt
van 10:00 – 12:00 uur

11 maart - Jaarvergadering
begint om 20:00 uur
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