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Bij de voorp laat 

DickHoek 

Invasies van Kruisbekken, die broeden in de noordelij
ke naaldbossen van Scandinavië en Siberië, komen re
gelmatig voor. Ze leven daar voornamelijk van 
sparrezaden. Na een succesvol broedseizoen, gevolgd 
door een magere oogst aan sparrezaden in het 
broedgebied, wijken de vogels uit naar zuidelijker 
streken, waar nog wel voldoende voedsel voorhan
den is. Sinds 1975 is de Kruisbek een jaarlijkse 
broedvogel in Midden en Oost-Nederland. 
De Grote Kruisbek is een nauw verwante soort en 
verschilt van de Kruisbek vooral door de zwaarde
re snavel en kop van de volwassen vogels. Ze zoe
ken hun voedsel door op een papegaaimanier door 
de takken te klauteren en ook het pellen van de za
den doet denken aan een papegaai. Vandaar de En
gelse naam: Parrot-Crossbill (papegaai-kruisbek). 
Invasies komen veel minder vaak voor dan bij de 
Kruisbek. Dit houdt verband met het hoofdvoedsel: 
dennezaden. De oogst van deze zaden wisselt min
der sterk dan die van sparrezaden. 
In de Avifauna Neerlandica (1902) maakt de beken
de ornitholoog baron Snoukaert van Schauburg in 
de periode 1867-1900 melding van acht invasies. 
In deze eeuw werden Grote Kruisbekken tot 1982 
slechts negen maal in Nederland waargenomen. In 

dat jaar bereikte een omvangrijke invasie Nederland en 
werd ook een groep in de dennen van de Noordduinen 
gezien. Ook dit najaar is er weer een groep Grote Kruis
bekken in de Noordduinen aanwezig. De vogels zijn tot 
nu toe zeer plaatstrouw en houden zich op in de directe 
omgeving van de Duindamseslag. 
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