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Korhoenders ontbreken in de westelijke Eempolders

Jan Mooij

Al die tellingen moesten ook geadministreerd en gerapporteerd worden. Dit was een heidens

karwei. Zelfs nu is het een heel werk, maar in die computerloze tijd, toen alles nog met de

hand uitgerekend moest worden, moet het echt monnikenwerk geweest zijn. Desondanks zijn

er drie rapporten gemaakt, telkens over een tijdvak van zes jaar. Dat wil zeggen dat het

laatste rapport de periode tot en met 1990 beslaat. Een publicatie over de volgende twaalf jaar

verschijnt dit jaar.

Een hoofdstuk apart zijn de tellers. In de loop

van de tijd hebben meer dan honderd tellers

meegedaan. Van de oorspronkelijke tellers is

niemand meer actief. Omdat er in groepjes van

minstens twee personen geteld wordt, zijn deze

tellingen heel geschikt om minder ervaren

vogelaars het vak te laten leren. Op dit moment

hebben we zestien tellers. Dat is een aardig

aantal; iedereen komt eens per vier of zes weken

aan de beurt. Toch is er nog wel plaats voor een

paar nieuwe belangstellenden.

Tot slot nog weer even het Korhoen. U denkt mogelijk (net als ik trouwens) dat dit biotoop

volledig ongeschikt voor hem is. Toch blijkt uit "Vogels tussen Vecht en Eem" dat er rond 1960

regelmatig Korhoenders in de Eempolders foerageerden en dat ze er zelfs werden geschoten.

Het kan dus wel. Daarom zetten wij onze tellingen voort in de hoop dat wij hun terugkeer eens

zullen kunnen melden.

De Noordpolder te Veld. Foto: Dick A. Jonkers.

Er zijn nooit Korhoenders waargenomen tijdens de tellingen in de westelijke Eempolders. Als

we kijken naar de eisen die deze soort aan zijn biotoop stelt en hoe zeldzaam het Korhoen

tegenwoordig in Nederland is, was dat natuurlijk te verwachten. Je weet echter maar nooit. Wij

kunnen de uitspraak over het ontbreken met zekerheid doen. Dat is te danken aan het feit dat

in 1972 de Werkgroep Ontwikkeling Eemland aan de Vogelwerkgroep vroeg om eens in de

twee weken alle vogels in de westelijke Eempolders te tellen. Eind 1972 begonnen de tellingen

in twee gebieden, de Noordpolder te Veld en de Maatpolder die samen het telgebied Noord

vormden, en de Zuidpolder te Veld als telgebied Zuid. Er werd - bij voorkeur op

zaterdagochtend - geteld vanaf alle openbare wegen, iets wat we nu nog steeds doen. Destijds

ging dat vooral op de fiets, al werd bij slecht weer ook wel de auto gebruikt. Het afgelopen

jaar is er nog één telling op de fiets gedaan, toen de te gebruiken auto kuren kreeg.

De tellingen zijn trouw voortgezet. Slechts zo nu en dan is er een uitgevallen. In 1984 was er

zoveel animo om te tellen dat men besloot er een derde telgebied bij te nemen. Dit werd de

Blaricumse Oostermeent (op de topografische kaart aangeduid als De Kampen), het gebied ten

noorden van de oorspronkelijke telgebieden.


