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Het is voor vele al lang een raadsel: waarotr zlJn Glanskop en Boomklever in
Zul-doost-Brabant zo zeldzaam? Gebrek aan geschlkt blotoop kan niet de enige
reden ziJn. rn "1deale" bossen a1s Hertgang-welleseind (landgoed í"Utreeht) en het Heezerbos te Heeze haalt de Boomklever een zeer lage dÍcht-
heid ln vergellJking Eet overeenkonstige blotopen Ln andere delen van
Nederland. En van de Glanskop r,erd ln de Kempen nog noolt een broedgeval
vastgesteld. Een incidenteel broedgeval van deze soort kan natr.1urlÍ jÈ wel
eens aan de aandacht zljn ontsnapE, want de determlnatieverschLllen met de
Matkop leveren voor veel Eensen nogal wat problemen op, naar onlangs Ís het
eerste zekere broedgeval van de Glanskop ln de Kempen een feit geworden.
onderstaand verslag is opgesteld aarr de hand van gegevens van plerre van de
Wlelen (P.rr.d.l,I. ) en Lex peEers (L.p. ).

6 april: Een excursie van het A.C.J.N. ontdekt ln sektor I van de I{ert-
gang trree Glanskoppen. Door de kenrnerkende zang en roep vesÈlgerl
ze de aandacht. De I'ogels verblÍJven voortdurend bij een oude
boorostronk, waarin ze een holte hakken"

aprll: L.P. gaat op aanwijzlngen van p.v.d.w. op zoek naar de BËronk.
De stronk wordt nlet gevoncen, de Glanskoppen we1! De lroËels
zingen niet, maar roepen zeer fanatiek. ZIJ houden zj.ch stee<is
op 1n de Kli.nop-begroeling en sjouu'en met nestmateriaal, vocrna-
me1ljk pluimpjes.

mel: P.v.d.W. treft de vogels in sektor I-, mnsr op een andere plaats
dan op 6 apri1. Wederom wordt nlet gezongen, wel gËroepen.
Evenals op 2! aprL1 bevlnden de Gl-anskoppen zÍctr weer in de
Kl1mop be gr o e i i. ng .

15 mei: P.v.d.W. zLeL ddn van de Glanskoppen toch weer bíJ de boom-
stronk. De vogel vliegt regelmatlg met voedsel aan, om vervol*gens ln Ce holte van de stronk te verdwiJnen" Blnnen bevtrndt
zí-ch kennelljk een broedenri vrouwtJe of er ziJn reeds Jongen!

1 Juni: BiJ de stronk bevlndt zlch een fe1 alarmerende Glanskop.
P.v.d.w. ontdekt nu ook een Jonge vogel, dÍ.e, maximaal *en week
oud, 1s ultgevlogen. Even later wordt nog een aLarmerende ouden-
vogel gehoord op clrca 150 meter afstand. van de broedplaats.

Lex Peeters, Marlalaan 26, 5541 CD Reusel
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EERSTE BROEDGEVAL VAN DE GLANSKOP IN DE KXMPEN
(1985)


