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Kruisbekken in het ’Nationale Park de Kennemerduinen’.

We vonden - helaas - geen kruisbeknest

Hieronder volgt een overzicht van de waarnemingsdagen en van de aantallen

kruisbekken. Onder het hoofdje "vliegend" staat de grootte van een troep

afzonderlijk vermeld, (Op 8 april werd dus een troep van 40 vogels, van

9 vogels en van 10 vogels gezien ).
.....

(opm. Waar in de kolom "fouragerend" staat: "krbek", kan het aantal betrekking

hebben zowel op jonge als op volwassen vogels, mannetjes, zowel als

wijfjes.)

Op 13 mei werd zeer duidelijk althans één juveniele vogel waargenomen. Op
20 mei zagen wij echter een bedelend jong gevoerd worden door een volwassen

wijfje.

We merken nog op dat er in het seizoen 1966/67 een overvloed van dennekegels

was. Wij zagen de vogels echter zeer vaak in de hoge populieren - waartussen

dennen stonden - en waarin druk werd gefourageerd, naar wij dachten op de

vroege zanden van de balsempopulier.

De voorkeur van gemengd hout van bovenomschreden type was, voor de fouragerende

kruisbekken, opvallend.

We vonden echter geen nest. We hebben er wel naar gezocht. V/ellicht hadden

we hiervoor ook iets eerder moeten zijn dan begin april. Maar juveniele

vogels, zeer sterk gevlekt, zagen we duidelijk. Verwarring met de vrijwel

effen wijfjes was uitgesloten. Het voeren van het jong pp 20 mei 1967 was vrij-

wel zeker het bewijs dat in de Kennemerduinen, of althans dicht daarbij,
kruisbekken hebben gebroed in het voorjaar van 1967.

A. Kooij

P. Woortman

Vanaf juni 1966 werden in de Kennemerduinen regelmatig kruisbekken waargenomen.

Hiervan zijn o.a. in ”De Fitis”, het mededelingenblad van de Vogelwerkgroep

Haarlem meerdere meldingen gemaakt.

Toen wij, A. Kooij en P. Woortman, leden van de Vogelwerkgroep Haarlem, op

1 april 1967 - voor het negende jaar in successie - het N.O. deel van ”Het

Nationale park de Kennemerduinen”, omvattende het ”Jachtduin” en de ”Brederode-

berg” weer intensief op broedvogels gingen inventariseren en er zodoende dit

voorjaar vele dagen vele uren verbleven, namen wij herhaaldelijk kruisbekken

waar.

zingende mannetjes fouragerend vliegend

1 april 2 6

8 april 1 man+ 1 wijfje 404-9+10

15 april 1 man + 6 krbek 10

22 april 1 man + 1 wijfje

29 april 1 4 man + 2 wijfje 20

6 mei 1 man + 10 krbek 40

10 mei 1 man + 1 wijfje

13 mei 12 krbek + 1 juv.

20 mei 10 krbek, 1 bedelend jong,

gevoerd door wijfje.

28 mei 1 krbek, roepend


