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Va n de  red a ct ie

Als ik dit schrijf zitten de boerenzwaluwen op eieren, zijn de huiszwaluwen druk 
bezig met het herstellen van hun nesten en heb ik net een paar dagen geleden 
mijn eerste gierzwaluwen gezien. Gisteravond -10 mei- werd ik gebeld door een 
bevriende vogelfotograaf met de mededeling dat hij een vreemde Brandgans 
met een rode nek in de Eempolder had gezien. Zo zag en fotografeerde hij vorig 
jaar aldaar de afwijkend gekleurde Brandgans waar ik eerder over schreef (De 
Korhaan 54(2): 16-17). Dus toch maar even naar de Eempolder om te kijken 
wat dit nou weer was. Wat bleek, het was een prachtige Roodhalsgans! Er vlak 
naast liep een Rotgans tussen nog vele honderden Brandganzen. Dat zal niet 
lang meer duren, want hun tocht naar het hoge noorden staat voor de deur. 
Nu worden Roodhalsganzen de laatste jaren wat vaker gezien, meestal tussen 
groepen Brandganzen. Maar de Rotgans is tegenwoordig zeldzamer hier in 
het binnenland. De hele strenge winters, waarin ze wat vaker de kustgebieden 
verlaten, zijn schaars. Hoe het echter precies zit is mij niet bekend. Misschien 
interessant om beide ganzensoorten eens onder de loep te nemen.
Dan was er nog de dramatische achteruitgang van het aantal broedgevallen van 
de IJsvogel. De heftige vorstperiode in februari is de oorzaak van deze daling. 
Gelukkig houdt Jelle Harder de stand nauwkeurig bij en wellicht kunnen we in 
een volgend nummer concrete cijfers over het aantal broedparen geven. Een 
positief bericht is dat de jacht op een van onze mooiste trek-eenden, de Smient, 
niet meer mag plaatsvinden. De Raad van State en de rechter hebben de jacht in 
Noord-Holland verboden.
Verbazingwekkend was de waarneming van een koppel Patrijzen (man met twee 
vrouwtjes) in de Eempolders. In februari was dit groot nieuws in De Gooi- en 
Eemlander. Nu was de waarneming gedaan door een jager en dat geeft altijd 
te denken. Patrijzen zijn al decennia niet waargenomen in de Eempolders 
en zij waren 50 jaar geleden ook al zeldzaam. In de omliggende gebieden 
komen Patrijzen eveneens al lang niet meer voor. Hoe is dit dan mogelijk? Ik 
zet mijn vraagtekens bij deze waarneming. Wel hoorde ik bij toeval twee of 
drie jaar geleden dat er in de buurt van, ik meen, Nijkerk, mogelijk Patrijzen 
worden gekweekt. Zouden daar wat vogels ontsnapt (of uitgezet) zijn? Wie 
zal het zeggen, maar hoe dan ook, leden, let extra goed op deze drie Patrijzen 
in de polders tussen Baarn en Hoogland! Als laatste puntje wil ik u wijzen op 
een artikel in De G. & E. van 7 mei 2021 getiteld: “Zeldzame Karekiet pijnpunt 
vaarroute”. Een van de laatste bolwerken (eigenlijk bolwerkjes…) van deze 
Grote Karekiet bevindt zich in het Vechtplassengebied. Vooral Loosdrecht 
herbergt nog een redelijk aantal broedparen en juist daar wil de pleziervaart 
doorvaartroutes maken om beter te kunnen recreëren. Als dit plan doorgaat, 
zal de Grote Karekiet spoedig uit ons werkgebied verdwijnen. In deze Korhaan 
verder nog een leuk initiatief om een exoot, de Halsbandparkiet, eens te 
gaan volgen. Wat weten we nu en hoeveel broedparen zijn er in 2021. Meld 
uw waarnemingen!! En dan toch maar weer even energie bijtanken in de 
Eempolders. Eerst even door de vogelloze voorste weilanden rijden, maar dan 
genieten op een bankje van de tientallen Grutto’s, Kieviten, Tureluurs in het 
weidevogelreservaat. Een genot om al die geluiden zittend tot je te nemen.

R.G. (Rob) Moolenbeek

De afgelopen weken is er in het kader 
van de broedvogelinventarisatie 
een groep van meer dan 30 ‘tellers’ 
actief geweest. Voor de beginners een 
inleidende cursus AVIMAP (Sovon) 
om alle vogels volgens de geldende 
richtlijnen in te voeren. Deze beginners 
werden aangehaakt bij doorgewinterde 
vogelaars om het ‘tellersvak’ te leren. In 
de volgende Korhaan volgt hopelijk een 
verslag van hun avonturen.

Het ‘mag’ bijna weer en het cursusteam 
is op zoek naar versterking. Ondertussen 
worden er mini-excursies georganiseerd 
voor de cursisten.

Hanneke Cusell is voor De Korhaan 
en de website op pad geweest om een 
aantal van de vele ‘doeners’ van de 
vereniging te bezoeken. In dit nummer 
staat een haar verhaal over de leden van 
ons vogelringstation.
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