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Lezerspost

Verrassing van de week

Nu mag ik mezelf wel een aardige

amateuromitholoog vinden, maar hier schoot

mijn en onze kennis tekort. Dat wil zeggen dat

we aan de eitjes niet konden zien met welke

vogel we te maken hadden. Gelukkig zijn er

binnen ‘onze club’ en in mijn vriendenkring

mensen die daar meer verstand van hebben.

Met een mobiele telefoonmaakte ik snel een

foto en toen was het weg wezen, want het nest

mocht niet verder verstoord komen. De foto

kon tenminste getoond worden aan een trits

van deskundigen, zodat de vondst niet

naamloos in de annalen zou verdwijnen.

Gezien de biotoop, de nestbouw en de kleur

van de eitjes kon het volgens de deskundigen

niet anders dan een boomleeuwerikzijn.
Een prachtige waarneming en dan zo vroeg in

het jaar. Bij een latere nestkastcontrole was de

boomleeuwerik nog steeds aanwezig. Onze

aanwezigheid had dus geen negatieve gevolgen

gehad. Nu maar hopen dat we straks kunnen

genieten van vier zingende boomleeuweriken

erbij op De Snip.

Sjaak Ketelaar

De nestkastcontroles zijn weer begonnen. Bij

mijn wekelijkse rondgang op De Snip,

vergezeld door mijn partner Hanneke, stuitten

we op een in het begin van de eerste week van

april op iets verrassends. Lopend van de ene

nestkast naar de andere vloog er op 50-80 cm

afstand al fladderend iets weg. Leeuwerik was

mijn en onze eerste gedachte, maar het ging

allemaal zo snel, dat we naar de verdere details

alleen maar konden gissen. Later bleek dat we

op iets heel bijzonders gestuit waren.

De vogel moest hier een nest hebben, dat leek

zeker, maar zoek dat maar eens in een

omgeving van allemaal grassen en pollen. Met

een paar ogen erbij en voorzichtig

manoeuvreren in verband met het kunnen

vertrappen, vond mijn partner het prachtig

verborgen nestje in een pol gras met vier eitjes

erin.
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Waarneming van een korhoen: niet gezien, wel gehoord

Zondag 15 januari was het prachtig zonnig

weer, bijna windstil. We besloten toch nog een

wandeling in de buurt te maken. Bij het halve

klaverblad De Gooise Boer staken wij de Al

over en vervolgden onze route langs de

zuidelijke afrastering van het landgoed De

Beek. Het pad voerde ons langs een oude

houtwal met een steil talud naar een dieper

liggend graslandcomplex. Het laatste stukje

van het pad kwam uit op een vlak deel met aan

beide zijden akkers. We waren uiterst verrast

toen we rond 15.45 uur van heel dichtbij op 10

a 15 meter de krachtige roep van een korhoen

hoorden. Dit gebeurde drie tot vier keer vanuit

de dichte dekking van de begroeiing langs het

pad. De vogel was absoluut niet te zien. Een

paar minuten later hoorden wij hem nog een

keer, maar nu verder weg vanuit de akker links

van ons langs de Oud Blaricummerweg.

Wij kennen het geluid van het korhoen goed
uit de periode dat deze vogelsoort nog in het

Gooi voorkwam.

Leonora van der Meijden & Henk Schut

Naschrift van de redactie

De vraag is waar deze korhaan vandaankomt. De enige nog echte wilde populatie, met in 2011 nog

maar enkele korhanen, leeft op de Sallandse Heuvelrug. Verder zijn in 2007korhoenders uitgezet in

het NationaalPark Hoge Veluwe. Van korhoenders is bekend dat zij na het broedseizoen, vooral ’s

winters, zwerftochten maken in de omgeving. Zij gaan dan op zoek naar geschikte voedselgebieden. In

de literatuur wordt vermeld dat die zich -uitzonderingen daargelaten- hooguit totenkele kilometers

afstand van het broedgebied uitstrekken. Braaksma & De Boer melden in deAvifauna van Midden-

Nederland(1971) echter ook een afstand van enkele tientallen kilometers. Hemelsbreed is de afstand

tot de Hoge Veluwe 50 kilometer. Het is niet aannemelijk dat de korhaan dit aantalkilometers heeft

overbrugd.
Uit gegevens op de website Aviornis Internationaal Nederland valt op te maken dat er met

korhoenders kan worden gefokt. Er wordt een aparte ringmaat opgegeven voor deze soort. Een plek

waar dit tondermeer gebeurt is het Gaiapark in Kerkrade. Mogelijk is de kor haan die gehoord is

ontsnapt bij eenfokker in het Gooi of directe omgeving. In vogelaarsjargon wordtzo 'n ontsnapte

vogel een ‘escape
’

genoemd. (DAJ)


