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In de winter kunnen vogels hulp
gebruiken: vetbollen, appelkroosjes,
pinda’s… Maar voor kraaien hoeft dat
niet. Die vinden altijd wel iets te eten. Ze
lusten bijna alles: insecten, zaden, fruit,
etensrestjes, aas. Eigenlijk voeren wij ze
volop. We trakteren ze het hele jaar op
platgereden dieren. En onze vuilnisbelten
zijn hun luilekkerland. 

Kijk of je een kraai naar eten ziet zoeken.
Vaak gooit hij driftig blaadjes en steentjes
omhoog om te kijken of er iets eetbaars
onder zit.

Een kraai is een goeie insectenverdelger en afvalopruimer.

Hoi! Hoe kraak je een harde noot? En hoe
zorg je dat je ‘m veilig kan oppeuzelen?
Kraaien bedenken slimme trucjes. Met
een walnoot in zijn snavel zat een kraai op
een draad, precies boven een zebrapad.
Hij liet de noot naar beneden vallen. Een
auto reed eroverheen en krak zei de noot.
De kraai wachtte netjes tot het
voetgangerslicht op groen sprong. Toen
fladderde hij naar het zebrapad en stapte
trots naar zijn gekraakte noot. Pik, pik,
pik. Zodra de auto’s weer gingen rijden,
vloog de kraai weg. Op zoek naar een
nieuwe noot. Kijk maar op internet [bij
‘clever crow’ op YouTube]. Kraaien zijn
misschien wel de slimste vogels van de
wereld.



Let eens op die eigenwijze, nieuwsgierige,
zwarte kraaien. Al of niet met een
verrekijker. Je kunt wat brood of
vogelzaad strooien om ze te lokken. 

Waar zie je de kraai?

Is hij helemaal zwart?

Is de kraai alleen of met meer?

In de lente en zomer hebben meneer en
mevrouw Kraai een eigen gebied. Daar
maken ze een nest en krijgen ze jonkies.
Hun soortgenoten jagen ze weg. Vooral in
de herfst en winter zie je grote zwermen
kraaien. Ze slapen in bomen samen met
andere soorten kraaien, zoals kauwtjes en
eksters. 

Wat doet jouw kraai?
rondstappen
hippen / huppelen
eten zoeken
op een tak zitten
eten, nl.
vliegen
krassen
ruziemaken

’s Winters kun je in de kale bomen nesten
zien. Zwarte kraaien bouwen hun nest
vaak in de toppen van hoge bomen. 
Dat nest gebruiken ze één jaar. Daarna
trekken er andere bewoners in.
Torenvalken bijvoorbeeld.

Kijk omhoog de bomen in en je ziet
misschien een groot kraaiennest. 
Wat valt je op? 
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Post In het vorige natuurboekje 
over pissebedden vroegen we 
andere namen voor de pissebed. 
Het is een hele lijst:
bedwateraar
meulevèrke of meulevèrkske
keldermot
kelderrat
kelderzeug
muurluis
steenmot
platte zeug
keldervarken
beddenpisser
kelderhansje
Bij de familie Janssen uit Geleen speelde
het zoontje Martijn met legoblokjes toen
hij een pissebed ontdekte. ‘Kijk een
legoblokje op pootjes’, riep hij verbaasd.
Sindsdien worden pissebedden door de
familie Janssen legoblokjes op pootjes
genoemd.
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De ekster, de gaai, de kauw, de roek en de
raaf… Ze komen allemaal in Nederland
voor. Net als de zwarte kraai horen ze bij
de kraaienfamilie. Het geheugen van een
gaai [= bruin-rozig met lichtblauw op de
vleugels] is ongelooflijk. Hij weet nog na
maanden op welke plekjes hij zijn
wintervoorraad heeft verstopt. Dat
kunnen duizenden eikels zijn! Doe het
maar eens na! Sommige kraaien nemen
een stokje in hun snavel en peuteren
ergens eten uit. Ze verzinnen allerlei
trucjes om aan iets lekkers te komen. Zelfs
een chimpansee kan die trucjes niet
bedenken.

Een roek lijkt op een zwarte kraai. Hij is ongeveer even groot. Je kunt je dus

vergissen. Maar een volwassen roek heeft een kale plek rondom zijn snavel. En je

ziet rafelige veren boven aan zijn poten. Een roek draagt een broek!
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Stichting het Limburgs Landschap

postbus ,   Arcen

telefoon []    

fax []   

e-mail info@limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst Ditte Merle

Tekeningen Wil Kroon

Deze kinderbijlage is mogelijk

gemaakt door de Nationale

Postcode Loterij.

Extra natuurboekjes zijn voor

scholen en natuurgroepen gratis te

bestellen bij Het Limburgs

Landschap.

Doe je mee? Heb jij
wel eens een slimme

kraai gezien of erover
gehoord? Wat deed de
kraai en wat was er slim?

Stuur of mail je antwoord vóór  januari
 naar het Limburgs Landschap.

Kraaien-weetje Op zomerse dagen zie je
soms een kraai op een mierennest liggen. 
De mieren spuiten gif tussen de veren.
Bacteriën en kleine 
beestjes gaan dood. 
Zo houdt een kraai zich 
schoon.


