
Korhoenders op de centrale Gooise heidevelden 
H. GRIFFIOEN. 

In april en mei heb ik in de vroege morgen-
uren een aantal waarnemingen gedaan ten
einde na te gaan hoe het met de Korhoen
ders op de Gooise heidevelden is gesteld. 
Van de Korhoenders op de Bussummer hei
de en het noordelijke deel van de aangren
zende Westerheide heb ik thans wel een in
druk, tenminste wat het aantal baltsende ha
nen betreft. 

De hanen baltsen bij voorkeur op kale plek
ken in de heide. Doordat op de Bussummer 
heide kale plekken van voldoende omvang 
ontbreken kan hier niet gesproken worden 
van een gezamenlijke baltsplaats (lek). De 
hanen baltsen op verschillende kale plekken 
in de heide en verplaatsen zich nog al eens, 
wat het vaststellen van het aantal bemoei
lijkt. Op de grootste baltsplaats, een afge
brand stuk heide in het oostelijk deel van het 
veld, waren als regel twee hanen aan te tref
fen. Hier werd waargenomen dat de ene 
haan, die steeds in het randgebied van het 
afgebrande stuk baltste, iedere keer weg
vloog als de andere haan in dreighouding 
naar hem toekwam. Waarschijnlijk is deze 
plek nog te klein als territorium voor twee 
hanen, maar één haan had hier blijkbaar een 
vast territorium. De verdreven haan vloog 
dan naar een andere kale plek, vaak naar 
een kruising van enige paden en zette daar 
de balts voort. Op een kale plek langs een 
pad, slechts enige honderden meters buiten 
de bebouwing van Bussum gelegen, was 
meestal een baltsende haan aan te treffen. 
Wanneer ik in de ochtendschemer langs deze 
plek liep of fietste en de haan op een afstand 
van 15 a 20 meter passeerde, bleef deze nor
maal met de balts doorgaan en toonde zich 
niet verontrust. Ook op andere plaatsen wa

ren de hanen in de schemer tot op een af
stand van 20 a 25 meter te benaderen, zon
der dat ze gealarmeerd raakten. Om de vo
gels niet nodeloos te verontrusten heb ik niet 
getracht nog dichterbij te komen. Naarmate 
de zon stijgt neemt de baltsdrang af en wordt 
de vluchtdrang groter. Zo kon ik diverse ke
ren constateren dat de hanen wel vluchtten 
voor later voorbijgaande fietsers. Op de aan 
de Bussummer heide aansluitende Wester
heide zag of hoorde ik in het noordelijke 
deel maar enige keren baltsende hanen. Op 
grond van mijn waarnemingen zou ik het 
aantal Korhanen dat voorkomt in het noor
delijke deel van de centrale Gooise heide
velden niet hoger willen stellen dan 4 of 5. 
Hennen zag ik nooit meer dan één tegelijk, 
waardoor ik het aantal niet kan bepalen. 
Dat de Korhoenders op het noordelijke deel 
van de centrale Gooise heidevelden nog 
steeds stand houden is naar mijn indruk mo
gelijk doordat het oostelijke deel van de Bus
summer heide als militair oefenterrein 
(schietbanen) wordt gebruikt. Het heideter
rein dat in het schootsveld van de schietba
nen ligt is meestal een aantal dagen per week 
overdag niet toegankelijk. Ook komt op dit 
gedeelte veel boombegroeiing voor wat gun
stig voor de vogels is. De baltsende hanen 
werden uitsluitend op dit gedeelte aangetrof
fen. Ook overdag zijn hier nog wel eens Kor
hoenders waar te nemen. De vogels zijn dan 
uitermate schuw. 

Na afloop van de balts viel het mij op dat 
enige hanen steeds in westelijke richting weg
vlogen. Het is mij gebleken dat de vogels dan 
naar een ander terrein vertrokken en wel 
naar de omgeving van de spoorbaan tussen 
Bussum en Hilversum en het daarachter ge-
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legen terrein van de Bussumse waterleiding. 
Blijkbaar is dit voor hen een geschikt rust
en foe rage ge bied. Ook een niet toegankelijke 
strook aangeplante dennen, die aan de west
kant van de Bussummer heide een overgang 
vormt naar het sportveldcomplex Crailo, is 
misschien als wijkplaats voor Korhoenders 
van belang. Ik heb ze hier echter nooit ge
zien, wel Patrijzen. Voorlopig kan geconclu
deerd worden dat de kleine korhoenderstand 
op de Bussummer heide en het noordelijke 
deel van de Westerheidc begunstigd wordt 
door de aanwezigheid van militair oefenter

rein en van de spoorbaan met aangrenzend 
waterleidingterrein. 
Buiten de baltstijd is het opsporen van ver
blijf- of baltsplaatsen van Korhoenders ook 
mogelijk door te zoeken naar uitwerpselen, 
die bestaan uit langwerpige ronde lichtbruine 
turfachtige stukjes met een lengte van onge
veer 2 cm. Deze stukjes zijn op de balts
plaatsen veel te vinden. 
Voor de komende jaren stel ik mij voor de 
waarnemingen te herhalen en uit te breiden, 
teneinde meer over deze belangwekkende vo
gels te weten te komen. 
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Grasmat, vogelstand en vlinderbevolking 
in samenhans met weersgesteldheid 

D. M. DE VRIES. 

Grasmat in schommelend evenwicht. 
In de natuurwetenschap is tellen, meten en 
wegen geboden, welke les ik uit mijn studie
tijd terdege onthouden heb. Mede hierdoor 
vierden bij ons uitgebreide en langdurige so
ciologische onderzoek der Nederlandse gras
landen frequentiebepalingen en gewichtsana
lyses hoogtij. Een boeiend onderdeel hiervan 
vormde een meermalen herhaald onderzoek 
naar de plantkundige samenstelling van de
zelfde graslanden. Dit zowel gedurende de 
maanden van het groeiseizoen als in ver
schillende jaren na uiteenlopende weersge
steldheden. De uitkomsten hiervan waren de 
moeite van het tijdrovende onderzoek alles
zins waard en hebben mij veel geleerd. 
Uit tientallen plantesoorten bestaande gras

matten, waarvan de behandelingswijze in de 
jaren van het onderzoek niet gewijzigd werd, 
bleken in evenwicht te verkeren met het ge
heel van de ter plaatse heersende omstandig
heden van bodem, ontwatering en gebruik. 
Dergelijke evenwichten zijn echter allesbe
halve star, vertonen integendeel schomme
lingen naar gelang van de weersgesteldheid. 
Er kunnen zelfs zeer aanzienlijke verschillen 
optreden in de onderlinge hoeveelheidsver-
houding der samenstellende plantesoorten na 
droogte of strenge koude. Door de reeks 
strenge winters, gevolgd door droogte in het 
voorjaar, van de eerste jaren uit de laatste 
wereldoorlog had de samenstelling van vele 
graslanden hier te lande zelfs duidelijke vas-
telandstrekken gekregen. Dit uitte zich on-
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