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YERIIEST DE KÍ,APEKSIER ZIJN STATUS ALS WINTM.GAST IN DE KHVIPEN ?

Nog tot voor enkele jaren terug konden ue op alle grotere heideterrelnen in öo Kenpen
ln het winterhalfjaar wel een Klapekster aantreffenl Vasto stekjes warani de r§eterseLee
heid.e, de Groote heide, Suiteldorplen, de Cartierheid.e en de Strabfeohtse heLde. Op da
2 laatsLganoemden verbleven some zelfe 2-5 ex. Nog wat verder terug in tle tijd behoorden
ooèo ook de Reuselse moeren, de Moerbleek, de Iand.echotse heid.e en de Beerse broek tot
dÍt lijstjel Tussen '?0 en rB0 verbleven in de trinter jaarlliks toeh gauw 10- 1l ex.
binnen de grenzen van ons werkgebied!
De laatste winters is een sterke teruggang merkbaar. In t81-r8d was nog sleohte 1 5ebied.,
d.e Strabreehtse helde, als over.winteringsgebieri in gpbnrik (in eerste instantle we1

door J ex. ). Waarschijnlijk is dit verschijnsel een afopiegeling van de trleste situatie
in het broedigebied van deze sterk afnemende soort.

Lex.

BROE''GEVALLEN I{RUISBffi WMRSCHIJNLIJK EH{ FEÏT.

liet is bekend dat i-n het seizoen dai op een invasie volgt, de Kmisbek vaak buiten
zijn eigenli.jke verspreidingsgrenzen t,ot broeden komt.
Uit d.e Kempen zijn van ,liverse jaren waarnemingen van Kruisbekken bekend uit de

broedperiode (febr,-maar:t) en in geschikt broedbiotoop. 0p landgoed de Utrecht werd

enkele jaren telug een paar:tje gezien, dat sjouwde rnet nestmateriaal.
Uitgestrekte "oossen als Lariogced de Utrech*u, het Leenderbos, en Boswachterij Hapert
komàn in veel opzichten overeen met rielen van l,'lidden-Nederland waar de soort regelmatig
broedt.
Bovenstaande feiten geven aan dai het best mogelljk Ís dat regelmatig Krulsbekken
binnen ons werkgebied" tot b::oeden kornen. Vastgesteld is dit echter nog nooit! Een

nest is bijna onmogelijk te onidekken. Een paartje gaat bovendien a1 snel nadat de
jongen zijn uitgeviogen net zijri kroost z\./erven.
Afgelopen broedseizoen, dat voigrre op rle grote invasie van'Bl hebben we er alfe redenen

voor gehad om aan te nemen dal ,liverse Kruisbekken tot broerlen zijn gekomen. Gegevens

v".r rà.rr"tjes die ireer:r1ere ilal.en vanaf dezelfde plaats zal'en te zingen, een ex. dat d.:r:k

met nestmateriaal in cie lree-r uas, en veel waarnemingen binnen het broedseizoen en in
geschikt bioto6p. 1n Besi zcu eeÍi zeker broedgeval plaa,tsgevonden hebben; duidelijke
gegevens ontbreken echte:: t.iog.
Een aanta,L zaken moeten nolr nageï,rokken wcr:den, en ongetwijfelri zijn veel gegevens mlj
nog niet bekend. Stuur iia,a.::r-rn ail.e Kruisbekwaarnerningen uit tBJ en'84 (ook van de

inïasie) Soed geciokumenteerLl aan rnij. Ík zal alles op een rijtje zetten, om dit ver-
volgens te publiceren in de lllauwe Klauwier.

Lex.

2 NISIME WAANNEMINGEN VAN HCPFEN IN }E KE}{PEN.

De Hop is in de Kempen een zefdzame verschijning en wordt zeker niet jaarliiks bii
ons gesignaleerd.l
Toch-weró vorig jaar een ex. gezien bij Heeze, welke waarneming dit jaar gevolgd

werd door nog eens 2 meldingen. Op 15-04-rB{ bevond zich 1 ex. in het Huleterbroek
blj Geldrop dat gedurende lange tijd geobserveerd kon worden door P.van Ïíappen en

fl.Hendriks. Er werden ook diars gemaakt.
Op 21-O4-rB{ werd een Hop opgemerkt in het centrum
r+àrden tot de Houtvesterii bii Iand.goed de Utrecht

van Esbeek. Dit ex. kon gevolgd
(mededeling W.v.d.Yoort) 
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