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Goois Korhoen ook alstadsbewoner?

Dat exemplaren van deze soort zo ondernemend blijken te zijn dat zij ook

in woonwijken aan het fourageren gaan, wordt door de volgende waarneming

aangetoond.
Vanuit onze achterkamer in de Zwaardemakerstraat in Bussum, hebben we, een

goed uitzicht op een ca, 15 meter hoge Berk in één van de voortuinen van

de hulzen in de Hector Treubstraat, Uit gewoonte houden we die boom altijd

goed in de gaten, omdat ze vaak als rustplaats wordt gebruikt, niet alleen

door vogels die in onze buurt thuis horen, maar ook - vooral in de trek-

tijd - door vogels die doortrekken.

Op 4 april j.l, zaten mijn vrouw en ik tegen achten aan het ontbijt. Op-

eens zegt mijn vrouw; moet je eens kijken, wat zit daar nu in de boom ?

Op het eerste gezicht was het al duidelijk; een Korhoen zat op haar gemak
aan het ontbijt van jonge berkeknoppen. Deze waren nog niet uitgelopen.
Het zicht was dus prima en nadat we de kijkers hadden gepakt, bleek dat

geen vergissing mogelijk was.

Voor hen,'die met de plaatselijke situatie niet op de hoogte zijn; om de-

ze boon te bereiken heeft de vogel 1000 meter over de bebouwde kom van

Bussum moeten vliegen, De afstand tot dat deel van de heide, waar de po-

pulatie meestal vertoeft, is zeker 2 km.

De vraag rijst, wat het dier ertoe heeft bewogen zijn ochtendmaal hier te

gaan halen, daar dat toch wel dichter, bij zijn nachtverblijf te krijgen

zou zijn geweest, terwijl hierdoor m.l. ook weer eens wordt bevestigd dat

de Korhoenders van het Gooi een opmerkelijke (onnatuurlijke ?) makheid

vertonen, want zij storen zich blijkbaar niet aan de menselijke drukte,
die in deze wijk op dit uur van de dag het grootst is.

J. Klein

In “De Korhoenders van het Gooi” beschrijft D.A.Jonkers een aantal waar-

nemingen van het Korhoen om de “verplaatsingen” van deze vogels te illus-

treren.

Al deze waarnemingen hebben gemeen dat zij plaats vonden in polders, bos-

sen, op bouwland en graslanden enz., kortom in gebieden buiten de bebouw-

de kommen van het Gooi.


