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Een Hop (Upupa epops epops Linnaeus) in het Laarder Wasmeer

Bij mijn nadering, afstand circa 20 meter, vloog hij het Wasmeer in en

streek neer in een boom. Gedurende die korte vlucht waren de dwarse witte

strepen op de vleugels en staart goed te zien. De vlucht was nogal

sierlijk en licht. Bij het neerstrijken in de boom ging de grote kuif omhoog.

Direct daarna vloog de Hop verder naar een volgende boom, waarna ik de

vogel meer waarnam.

Bij nadere inspectie van de plek vanwaar de Hop opvloog ontdekte ik tot mijn

stomme verbazing een paardenhoef ijzer met een kwartje ernaast !

In het Gooi is de Hop een zeldzame verschijning, in het Laarder

Wasmeer werd er nimmer een waargenomen. In het archief van onze vogelwerk-

groep zijn de volgende 13 waarnemingen aanwezig!

Voorjaars- en vroege zomerwaarnemingen

25- 5-1953 : 2 ex. Eempolders ,
W. v.d. Veen

4- 6-1960 : 1 ex. Hilversum
,

J. Taapken

10- 5-1962 : 1 ex. Naardermeer
,

arch. Natuurmonumenten

7- 5-1971 : 1 ex. Gooilust
,

R. v. Poelgeest & K.J.N.-Hilversum

8- 5-1971 : 1 ex. Idem
, Vogeljaar 19:534

Nazomer- en herfstwaarnemingen

27- 8-1903 : 1 ex. 's-Graveland
,

De Levende Natuur 6:106

3- : 1 ex. Wasmeren, Hilversum, De Levende Natuur 41:36

22-11-1941 : 1 ex. Hilversum
, Loory

28- 8-1958 ; 1 ex. Heide by Hilversum
,

H.C.J. Bosch

19- 9-1968 : 1 ex. Hilversums Wasmeer
,

J.M, Marra

4- : 1 ex. Hilversum
, Vogeljaar 17:207

21-11-1972 : 1 ex. Soest
,

C. Semé

Broedgeval

In 1913 zou het broeden, volgens een mededeling van Jakma, geconstateerd

zijn en wel by de Vuursche (Ardea 4:87).

Uit deze opsomming blykt dat de nieuwe waarneming van 6 mei 1978 geheel

past in de reeds bekende voorjaarswaarnemingen. De redenen waarom juist in

mei deze vogel wordt waargenomen kan verband houden met de toenemende

trekactiviteiten van vogels in het voorjaar en de gunstige oostelijke

luchtstromingen die er dan soms zijn. Voorafgaande aan de zesde mei was dat

namelyk ook het geval.

J. Harder

Tijdens één van de vele bezoeken die ik regelmatig aan het Laarder-

of Grote Wasmeer breng, nam ik op 6 mei 1978 een Hop waar.

De vogel ontdekte ik zittend op een ruiterpad net buiten het Wasmeercomplex.


