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Cp verzoek va.n llia,a.rten l{a,nders schreef Jan Wouters een brief a,a,n dhr.
Niewold van het R.I.1\T. om te vra6en of wij a,ls werk3roep op enigerlei
wijze de a,cheruitga.ng van d.e Korhoen in ons werkgebied kunnen stoppen.
ïrle ontvlngen a.1s antwoord cnd"erstaa,nde:

"Naar a.anleiding v.ln Uw schrijven hetvolgende:
- De algehele a,chteruitgang van het Korhoen in zijn v/est :ixopese la,ag-
landvorm is te wij ten a,a,n een zeer slechte reproductie als gevolg van het
verdwijnen van kuikens ged.urende een zeer vroeg stadium.
- Verrnoedelijk Ís een helangrijke fa,ctor hierbij het aanbod va,n voldoen-
d.e voedsel- in de vorm van insekten voor de kuikens.
- Sclukel hierin zijn verrnoed.elijk de d.irect aan d.e heideterreinen
grenzende la,nbouwgrond-en" Allerlei la.ndDouwkundige verbeterinlien 3e-
durend.e d,e laatste 20 Taar (en nog steeds) zoals grond.waterverlaging,
mestgifteverhoging, schaalvergroting en intensiever ;ewasteeld begun-
stÍgen zeker niet een rijke entomofauna, en verscha.ffen veak ook on-
voldoende d.ekkirrg aan hennen met kuikens.
- Ook een kleinschalige d.iversiteit van de heid.eterreinen zelf (en zo
nat mogelijk) bevord.eren de entomofauna.
Wat betreft d"e Oirschotse heid"e:

- Ook hier bed-reigen landbcuwkundi3'e maa.tre-e1en de kwaliteit van de nog
;eschikte landbpuwgrond.en rondom d,e hei. In hoeverre dit te6en te houd.en is
weet ik niet, ma,ar elke poging ]ijkt voor het Korhoen dringencl gewenst.
- Beheersmaa,tregelen op d.e heid.e moeten kleinseha.lig, d.w.z. niet groter
d.an oppervlakten van 20 x J0 meter uitgevoerd worden. 0ntwatering r,ioet
te;en5e6aan r+orden evenals dich'e bebossingen, Er moet verder voldoend.e
hoge struikvegetatie (c.a. 40 c.m. ) a,anwezig ziin a1s nestgelegenheid,
vooral langs de rand.en.
- .i,,'r bereiken ons nogal eens berichten van nestverstorin3en door eieren
zoeken. Meer toezicht hierop zou geboden zitrn,
- Hier en da,a,r in Nederland wcrden, zo\Íer nog a,anwezÍg, pogingen ged.aan

om nog niet verkavefde la,ndbouwgronden langs heideterreinen bij het natuur-
beheer te trekken teneinde Ce fa,unasoorten die hiervan profiteren te behouden.

IJ ziet, het geheel lijkt niet eenvoudig daa,r de vernoedefijke oorza.ak van
de a,chteruitgang niet binnen de na.tuurterreinen 1i3t. t'llogelijk ben ik
U met d,it a,ntwoord van dienst geweest,

Hoogachtend : F.J"J. Niewold. "
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In aansluiting op het artikeltje in de vorige Bfa.uwe Kfa.uwier nog een paa,r

'ryÍaankijk-gedevenst' va,n d.it najaa,r. De geg'evens van het artikel- zijn al
weer een beetje achterhaald. want ik heb nu op 2 a,vonden rneer dan 6 vogels I
per kwartier gezien. Er is na,melijk een a.voncl geweest met zeer sterke trek.
Dat was op 15 oktober, toen telde i-k met d.e kijker in een kwartier een keer
1{. exempla,ren en een keer 18 exempla,ren. Deze trokken af.Len zeer hoog.
Wim va,n de Voort z?g op dezelfde avond- met behufp van een tel-escoop zelfs
meer d.an ZJ ex.,/krvartier, Dit betekent mo3eliJk dat een aantal zc hoog
vloog da,t, ze met d.e kijker niet te zíen wa,ren. Sorns twijfeld.e ik inderdaa.d
of ik een vogel zag of niet. Het was in ieder geval een a,vond net zeer s$erke
trek zoals ik nog nooÍt had ervaren. De vier avonden ervoor had ik ook
gekeken naa,r was er niet zorn sterke trek, afleen op 12 oktober met 5 ex.
in B minuten. Op I november was er een stevige trek met 6 en ) ex. per kwartier.

Jan ',rlouters
r/ertel- tns Jan, hoe sta,at het voor december met mrn horoscoop?...'c.......


