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D e Kruisbek broedend in Nederland. Hedenmorgen (1 Juni 1931) nam ik alhier in Bilt-
hoven een kruisbek waar, die een voortdurend om voedsel bedelend jong bij zich had. Het jong 
maakte daarbij een geluid, gelijk aan dat hetwelk jonge vinken van denzelfden ouderdom plegen 
te uiten. Zoo nu en dan deed het jong reeds pogingen, om evenals de oude vogels doen, de schub
ben van een denneappel uiteen te duwen, om bij de zaden te kunnen komen. Het is dus wel zeker, 
dat in 1931 te Bilthoven kruisbekken hebben gebroed. W. VAN HARENCARSPEL 

Op 10 Juni j.1. nam ik op ongeveer 300 M. afstand van de eerste waarneming de beide vogels 
opnieuw waar. Het jong verried zijn aanwezigheid alweer door zijn luidruchtig en schel roepen 
om voedsel, nu veel krachtiger en scherper dan bij een jonge vink in de zelfde omstandigheden 
het geval is. Tijdens de voedering door den ouden vogel; trilde het jong hevig met de vleugels. 
Even later zag ik het jong zelfstandig een denneappel met den snavel bewerken. Uit beide waar
nemingen (1 en 10 Juni) blijkt dat een uitgevlogen jonge kruisbek nog gedurende minstens 10 
dagen door de ouders wordt gevoederd. W. VAN HARENCARSPEL 

Het wordt nu weldra twintig jaar, dat wij wachten op het bericht van het broeden van kruis
bekken in ons land. Toen er na de groote invasie van 1909 in het volgende jaar nog honderden 
kruisbekken in ons land rondvlogen leek het wel, of ze moesten hier hebben gebroed. Niemand 
echter had nest of jongen gezien. De waarneming van den heer van Harencarspel aat nu gelukkig 
geen twijfel meer toe. 

Het dichtst in de buurt nestelt de kruisbek in Sleeswijk 
Holstein in de buurt van Husum in de Drelsdorfer Forst, een 
nieuw aangelegd naaldbosch met Bergden, Zwarte den 
Nordmannspar, Fijnspar, Zilverspar, Douglas, Sitkaspar, 
Japansche Larix. Het nest lag in een 25-jarigen spar op 
den vijfden takkenkrans vlak tegen den hoofdstam en bestond 
uit larixtwijgjes, mos en grassprieten van Molinia. Het 
broeden begon al in Februari. T . 

Pijlinktvisch. Op 24 April 1931 vond ik hoog op het 
strand, vlak tegen den voet van de buitenduinen tusschen 
Noordwijk en Zandvoort, een Pijlinktvisch liggen.Bij deter
minatie bleek het de groote pijlinktvisch Ommastrephes sagit-
tatus d'Orb. te zijn. Het exemplaar was vrijwel heelemaal 
gaaf, ofschoon er groote troepen zilvermeeuwen en sterns op 
het strand aanwezig waren, maar die schenen het niet ge
vonden te hebben. Het kon nog goed gepraepareerd worden. 

Dezelfde soort werd door N. Tinbergen beschreven in 
D . L . N , jaargang XXXIII , p. 45. Daar deze exemplaren 
ook in April (1924) gevonden waren en de soort overigens toch 
maar zelden op onze kust wordt aangetroffen, leek deze vondst 
mij wel de moeite waard om ze mee te deelen. 
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mastrephes) sagittata (Lam.) d'Orb. 

Een veilig overwinteringsoord voor moerasvogels. Op de Internationale Conferentie 
voor de bescherming van Trekvogels, in het bijzonder jachtwild, is de wensch uitgesproken, dat 
in alle landen gebieden zouden worden gesticht, waar de vogels volstrekt veilig zouden zijn 
m.a.w. waar niet gejaagd zou mogen worden. 

Deze wensch treedt thans in vervulling in Engeland. De Engelsche Vereeniging tot Bescherming 
van vogels heeft een deel van Romney Marsh aangekocht, dat nu onder deskundige voorlichting 
wordt ingericht als winterverblijf voor zwem- en waadvogels. De „inrichting" bestaat hoofd
zakelijk in het regelen van de waterpartijen en het aanbrengen van beplanting en beveiliging. 
Medewerking is verkregen van den belendenden pachter (een zaak van veel belang) en met dat 
al is een begin gemaakt met een belangrijk bedrijf, dat in Canada en de Vereenigde Staten reeds 
jaren geleden is aangepakt. Ook in ons land kunnen dergelijke vrijplaatsen — echte „sanctuaria" — 
gesticht worden en vanzelf denken wij daarbij aan het nieuwe landschap, waarmee wij worden 
verrijkt: de Zuiderzeepolders. De Zuiderzee, tot nu toe een belangrijk overwinteringsoord voor 
trekvogels, wordt nu veranderd in polders met een aantal groote en kleine meren: IJselmeer of 
Flevomeer (hoe zal het heeten?) Pampusmeer, Amstelmeer en nog tal van randmeren langs de 


