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Lions wil Korhaanweer laten Baltsen.

Actie om korhoen

voor Gooi te behouden

Maar er zullen meer groepen nodig

zijn. Daarbij denkt de heer Kuhn zelfs

aan trimclubs, waarvan do leden op

door de door hem gewenste manier van

het handen uit de mouwen steken, best

aan hun trekken kunnen komen. Op 8

oktober volgt een grote slotavond in

Nardinc. Het programma is nog in

voorbereiding.
De Lions willen zelfs pogen te komen

tot een soort „korbocnnoodfonds" om

regelmatigbijdragete kunnen verlenen

aan allerlei activiteiten die zullen

moeten worden ondernomen om de

vogel voor ondergang in het Gooi te

behoeden. Zo zullen zo mogelijk tijdens

de Herfstflora in Laren reeds attrac-

tieve stickers met een afbeelding van

de vogel worden verkocht.

Baltsen

Het verschijnsel van de baltsende

korhaan is wijd en zijd bekend bij de

natuurliefhebbers. In het verleden was

het in het vroege voorjaareen attractie

naar de Gooise hei te gaan om vanuit

de verte het baltsen gade te slaan.

Daarbij voeren de hanen schijn-

gevechten op om een soort territorium

De Lions hebben van hun kant ook

hulp nodig. Zij willen op drie zater-

dagen onder leiding van de

GNR-mensen de Amerikaanse vogel-

kers te lijf gaan; de op sommige plaat-

sen inderdaad hinderlijke struik, zeker

op een heidegebied. In ploegenvan tien

tot zestien man zal op de zaterdagen 24

september, en 1 en 8 oktober, de woe-

kerboom worden verwijderd, zowel op

als vlakbij het reservaat. De Lions met

als actieleider de heer G. H. Kuhn

(Huizerstraatweg 107A, Naarden), heb-

ben reeds toezeggingen-ontvangen van

enkele groepen maar willen nog meer

liefhebbers noteren! Zo zullen enkele

groepen middelbare scholieren met

rubberlaarzen, klompen en schop zich

op de bewuste plaats melden.

BUSSUM - „Laat de haan

baltsen” zou de slogan kunnen

zijn waarmee Lionsclub het

Gooi, het korhoen, de langzaam

verdwijnende vogel van de

Gooise heide te hulp snelt. De

Lions hebben een campagne

opgezet waarbij geheel in de

fiolosofie van het Goois Na-

tuurreservaat, van een stuk

overwoekerde hei bij het vo-

gelreservaat, weer hei zal wor-

den gemaakt. De korhoenders

hebben meer ruimte nodig. Zij

hebben vooral wat meer rust

nodig en bovendien zullen zij

weer boekweitakkertjes moe-

ten terugvinden om er te kun-

nen snoepen van voor deze vo-

gel onmisbare onkruiden.
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te verdedigen. Het dreigen, imponeren

cn het doen van schijnaanvallen gaat

gepaard met allerlei bewegingen en

geluiden. Het rollend geluid van de

baltsende hanen is reeds van verre

hoorbaar. Dit gebeuren nu willen de

Lions en aangenomen mag
worden

geen enkele inwoner van het Gooi,

missen.

Bovendien is het korhoen een

voor het natuurgebeurenin deze streek

symbolische vogel. Het vervelende is

echter dat deze heidevogel - tot voor

enkele jaren nog een jachtvogel - bij-

zonder kieskeurig op het gebied van

zijn omgeving. Daarin moeten zoveel

landschapsonderdelen zijn, opgenomen

dat het tegemoetkomen aan de wensen

van het korhoer) erg moeilijk reali-

seerbaar is. Maar het Goois Natuur-

reservaat (en de Lions) willen het nog

eens proberen. Daarom zal de boek-

weitakker moeten terugkeren, zal er

meer lucht en ruimte op de hei moeten

komen, het stiltegebied in een later

stadium misschien iets moeten worden

uitgebreid en zelfs nog eens diep moe-

ten worden nagedacht over bijvoor-

beeld de terugkeer van een schaaps-

kudde...

Bij tellingen is gebleken dat het

aantal korhoenders in het gehele land

nog maar een <juizend stuks bedraagt.

Het aantal is in een aantal jaren

angstig snel, teruggelopen. In het Gooi

gaat het mogelijk nog maar om een

tiental! Maar de Lions, die in hun

jaarlijkse actie voor „iets” zich wat

meer op de omgeving willen richten,

vinden het milieu en het behoud

(terugkeer) van het typische Gooisè

natuurleven zo belangrijk, dat zij het

korhoen graag .weer willen teruggeven

wat in de loop der jaren de vogel is,

afgenomen. Misschien dat hij zich dan

zelfs op de ingebouwde Gooise hei

weer thuis gaat voelen.


