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Het Korhoen (Tetrao tetrix): een vogelsoort 
die de natuurbescherming dwingt tot 

heroriëntatie 

Sinds de populatie van het Korhoen (Tetrao tetrix) in West- en 
Midden-Europa regelmatig de media haalt is er veel onderzoek op 
gang gekomen. Jachtbelangen, nostalgie en (onvoldoende uitge
werkte) natuurbeschermingsopties vormen garanties dat de aan
dacht voorlopig wel gevraagd zal blijven. Daarnaast bestaan er een 
aantal wettelijke en beleidsbepalingen die wijzen op de noodzaak en 
verplichting tot goed beheer en biotoopbehoud (RAAD 1979, BRAKS 
1985). Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij heeft 
het voornemen om in het kader van het landelijk soortenbescher
mingsplan op diverse plaatsen reïntroducties van het Korhoen uit te 
voeren. In eerste instantie moeten er betere levensomstandigheden 
'",orden geschapen (ANONYMUS 1988a). Biotoopbehoud, -herstel en 

.reatie zijn "slogans" die het tegenwoordig binnen de natuurbe
scherming goed doen, maar in de situatie van het Korhoen heeft het 
tot nu toe weinig opgeleverd. De argumentatie dat in het geval van 
het Korhoen aan biotoop- en populatiebeheer kan worden gedaan 
wordt voornamelijk ontleend aan het feit dat deze vogels voorname
lijk nog op (oud-)cultuurland voorkomen (lees secundaire biotopen). 

'Sterke populatiefluctuaties en snelle ge
biedskolonisaties liggen besloten in de 
oecologie van het Korhoen. Wanneer wij er 
in slagen om het Korhoen voor de lage 
landen te behouden zal dat tot conse
quenties leiden die verder strekken dan het 
behoud van geschikte biotopen. Wij zullen 
te maken krijgen met een antipredatorbe
leid, met genetische begeleiding en vervol
gens de vraag in hoeverre wij nog kunnen 
spreken van een "oorspronkelijk natuurlijk 
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avifauna-element". Wij zullen ook meer en 
meer worden geconfronteerd met andere 
elementen in en langs "de grote stille \f\N

heide". Uit het vele voedselonderzoek 
weten wij inmiddels redelijk veel over de 
voedseloecologie van het Korhoen. Maar 
vergelijking van oude met nieuwe gege
vens toont in ieder geval aan dat het 
"boerengebruik" in vroeger tijden tot heel 
wat meer foerageermogelijkheden heeft 
geleid dan dat tegenwoordig het geval is. 
tn deze tekst zal op een aantal besproken 
elementen wat dieper worden ingegaan. 

CATASTROFE VOGELS 

"Korren" zijn ruigpoothoenders, waarvan 
het habitat gesitueerd moet worden op 
onder andere brandvlak ten in bossen, 
stormvlakten, vlakten die ontstaan na lawi
nes, open veengebieden, brede overstro
mingsgebieden langs wateren, bosranden 
enzovoort. Op dergelijke plaatsen vormen 
Korlloenders als het ware de oecologische 
"vervangers" van Ilet Auerhoen (Te/rao 
urogallus) (onder andere Voous 1960). 
Ontginningen, beginnende bosbouwactivi
teiten en agrarische activiteiten van de 
mens hebben in het verleden bijgedragen 
aan verspreidingsmogelijkheden van het 
Korhoen. Regionale aanpassingen hebben 
geleid tot vorming van specifieke oecoty
pen en ondersoorten. 
Het blijkt dat "ons" Korlloen - het West
europese heidflkorhoen - eveneens goed 
is te ondersclleiden van bijvoorbeeld soort
genoten uit Zweden (NIEWOI D 1987). De 
ethologie, sociologie en oecologie van de 
Korhoenders geven indicaties dat deze 
vogels uiteindelijk niet in een aantal overle-

vingsterreinen "op te sluiten zijn" (Fig. 1). 
Het merkwaardige is, dat met nAme juist 
dát uit recente literatuur min of meer zou 
kunnen worden geconcludeerd (bijvoor
beeld: GALLACHER 1987 , VAN OER lANS 
1988, NIEWOLD & NIJLAND 1988). 
Wanneer wij als uitgangspunt voor het 
gemak de hypothese accepteren dat bio
toopverbetering leidt tot populatietoename 
van het Korhoen (in West-Europa nog 
nergens in voldoende mate aangetoond; 
populatietoename als gevolg van biotoop
maatregelen in het verleden VAllen dikwijls 
in een ontwikkeling van algehele populatie
groei) houdt dat in, dat een bestemd 
gebied min of meer in een vaste toestand 
moet worden gehouden. 
Wij nemen dus aan dat de Korhoenders in 
een relatief beperkte ruimte toenemen in 
aantal en dichtheid met als (neven-)effec
ten onder andere: toenemende agressie 
onder de korhennen, verminderde repro
ductie als gevolg van de onderlinge agres
sie, verhoogde sterfte onder de hanen 
(uitputting), toename van de algemene 
predatie, extra risico van sterf ten bij excep
tionele winters of regenperioden in de 
eerste levensweken van de kuikens. Verder 
bestaat er een toenemende kans op de 
verspreiding van ziekten. 

BALTSGEDRAG EN 
VOORTPLANTING 

Korhanen vertonen in het vroege voorjaar 
baltsgedrag op arena's (lek, baltsplaats, 
balderplaats, bolderplaats) . De geluiden 
welke door baltsende hanen worden voort
gebracht, dragen ver. Het zijn atJditieve 
bakens voor de hennen. Afstanden van 
kilometers ver dragend geluid zijn geen 
uitzondering (KRUYT 1962, KRUYT & HooAN 
1967, WUST 1970, BERGMAN & HFLR 1982, 
GROVF et al 1988). Voor de betreffende 
korren is het balts ritueel een uitputtings
slag. Hennen die niet door het geluid van 
hanen worden gestimuleerd om gebieden 
van hun keuze voor paring te verlaten 
blijven vaak daar terwijl in het biotoop geen 
korIlanen meer voorkomen. Veel exempla
ren zijn relatief mager, komen om of 
worden als gevolg van uitputting Ilet 
slachtoffer van een predator (onder andere 
lACK 1907, BRULL 1961, TEN DFN 1985). 
Kleine aantallen korIlanen op de balls
plaatsen geven door onopleltendlleid van 
de vogels extra predatierisico's (Sn Im7IN
GCR 1980). 
Baltsplaatsen worden voor hanen naarma
te er positieve ervaringen (stimuli) worden 
opgedaan des te interessanter (onder an
dere KRUYT & HOGAN 1967, DE Vos 1983). 
Typische positieve ervaringen 7ijn: ontmoe-
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Figuur 1: Etho-oecologische Implicaties bij een beheersplan voor het Korhoen. Voor nadere 
uitleg zie bijgaande tekst. 
1. Als gevolg van naluurlijke successie ol van biotoopdegradalie onder invloed van externe l<1cloren (miliP.t.l· 

aantasting). 
2. Beide elementen te zamen of een daarvan kan reeds degradatie van de habilolkwalileit verOOf7aken. 
3. Als gevolg van doorsnijdingen van gebieden van voorkomen; loegenomen mms!1r<1ken vnn clnliide V'ln de 

recreatie, slecht lerreinbeheer . 
4. Bii vermindering van mogelijkheden. 

tingen met andere hanen van dezelfde 
sexuele rijpheid, het baltsgedrag en de ten 
tonele verschijnende hennen met hun "ha
nen prikkelend" gedrag. Arena's waar een 
groter aantal hanen baltsen zijn aantrekke
lijk voor de korhennen. Op goed bezette 
baltsplaatsen kunnen zij vaak in tegenstel
ling tot elders, relatief rustig worden be
vrucht (KRUYT 1962b). De hennen worden 
doorgaans in een seizoen slechts eenmaal 
bevrucht KRUYT 1962a, 1962b, film, KRUYT 
& HOGAN, NIEWOLD & NIJLAND 1979). Zij 
maken meestal een partnerkeuze uit een 
van de centraal op de baltsplaats opere
rende hanen. 
Randhanen (dikwijls jongere vogels, exem
plaren die de concurrentieslag verloren 

hebben en indringers) en solitaire hanen 
hebben minder kans om door een hen tot 
partner te worden gekozen. De dieper 
liggende reden voor deze vorm van part
ner-keus berust op selectie. 

Centrale hanen zijn fysiek dikwijls sterker. 
Veel hanen op een arena betekent ook dat 
het algehele biotoop geschikte overle
vingskansen kan bieden . Solitaire hanen 
staan in het globale habitat model dat wij 
reeds hebben opgesomd immers eerder 
voor opkomende of neergaande biotoop
kwaliteit of voor fysieke ongeschiktheid van 
het betreffende individu. Korhennen heb
ben meer neiging om zich te verplaatsen 
dan korhanen (CRIIMP et al 1980). Zij 

komen dus van "heinde en verre' af op het 
hanengeluid, worden bij hlln partnerkeuze 
geprikkeld door de hanenbalts, maar kie
zen bij voorkeur voor een partner waarvan 
de territoriale plaats op de baltslokatie 
overlevingswaarde impliceert. Dergelijke 
hanen kunnen met veel hennen paren. Van 
een paarband of huwelijkstrouw is dus 
geen sprake. 
Een gebied met veel verspreid baltsende 
hanen zou, bezien vanuit atho-oecologisch 
perspektief, wel eens "verkeerde" of on
voldoende prikkels bij de korhennen kun
nen losmaken. Te denken valt aan signalen 
voor relatief slecht voortplantingsgebied 
en/of ongeschiktheid van de betreffende 
korhanen. 
Het door GI UTZ et al (1973) An anderen 
opgemerkte conflict tussen auteurs over 
de uitleg van het besta::m p,n het belang 
van de "sociale competitie" op de goed 
bezette baltsplaatsen berust hoogstwaar
schijnlijk op de vergelijking van waarnemin
gen tussen optimale en relatief minder 
optimale biotopen of individuele voorkeurs
plaatsen en de daarmee sociaal anders 
geëxponeerde baltsorganisatie (DE Vos 
1983). FRIISFR DIIRlING (1938) wees reeds 
op de consequentie van de continue po
pulatiedaling bij Korhoenders in Groot Brit
tannië. Hij stelde dat de populatie beneden 
een sociale drempel opbreek!. Hierdoor 
kunnen niet voldoende exemplaren bijeen
komen om visuele en auditieve stimuli op 
te wekken welke nodig is voor de integratie 
van de broedcyclus tussen beide sexen. 

HENNENGEDRAG EN 
OVERLEVINGSMOGELIJKHEDEN 
VAN DE KUIKENS 

Korhanen nemen, behoudens de fysieke 
rol als sexprikkelaar en bij de bevruchting, 
geen deel aan de verdere broedcyclus van 
het Korhoen. De hennen zorgen aldus voor 
de verdere broedzorg en de opfok van de 
jongen. Dit ~spekt is eveneens ingebed in 
gedragspatronen welke typisch 7ijn voor 
catastrofe vogels oftewel dieren die als 
soort moelen overleven in doorgaans kort
stondige biotopen van relatief beperkte 
omv~ng. 

Korhennen kennen onderling een lineaire 
rangorde. Ondergeschikte, vaak jonge 
hennen stellen zich "afwachtend" op te
genover dominante soortgenoten. Dat 
geldt voor de keu7.e van geschikte nestbio
topen, foerageerlokaties en70voort. Er zijn 
aanwij7.ingen dat die rangorde is geba
seerd op leeftijd (levenservaring, overle
vingsw~arde) erEN DFN 1985). Buiten de 
broedtijd is bij korhennen de tendens vast 
te stellen dat zij bij voorkeur ::lparte aggre-
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gaties vormen, vooral bestaande uit hen
nen of hennen met jonge korhanen. 
Zoals wij reeds eerder signaleerden blijken 
korhennen meer verplaatsingsneiging te 
hebben dan korhanen. 

In een relatief beperkte ruimte zullen er 
(ondergeschikte) hennen zijn die niet bij
dragen tot de reproductie, omdat er voor 
hen onvoldoende geschikt biotoop is of 
omdat zij (onder andere vanwege sociale 
druk) geen leg- of broedpogingen onder
nemen. Wanneer er voldoende uitwijkge
bied elders in de nabije omgeving is zullen 
deze hennen zich waarschijnlijk versprei
den. In de reeds aangehaalde discussie 
wordt in het algemeen onvoldoende aan
gevoerd dat er "stepping stones" tot in de 
wijdere omgeving van het broedgebied 
moeten zijn om de pieken uit populatiefluc
tuaties te kunnen bufferen. 
De kuikens en de hen onderhouden tijdens 
het foerageren vocaal contact. Hierdoor 
kunnen zij wat meer verspreid naar voed
sel zoek~n en geschikte rijke voedselbron
nen worden door dit gedrag sneller 
opgespoord. De jongen blijven ook niet bij 
één hen. Zij kunnen zich aansluiten bij 
andere hennen met kuikens uit de naasle 
omgeving (fEN DEN 1985). Dit gedrag heeft 
belangrijke overlevingswaarden. Bij preda
tie is er geen vocale imprinidrempel voor 
kuikens om zich bij soort- of leeftijdgeno
ten aan te sluiten terwijl de eigen kuikens 
van een hen een relatief lager predatieri
sico lopen bij aansluiting van andere kui
kens. 

Dit is een releww gegeven, want tijdens 
de broedtijd kon~e hen een reukspoor 
voorkomen door na het foerageren recht
streeks op het nest te vliegen. De jongen 
hebben in de eerste levensweken de 
grootste aandacht van de hen nodig. 
Bodempredatoren maken nu meer kans 
doordat de concentraties van hennen met 
jongen zoekgedrag van hun kant kan 
uitlokken. Sterk verspreid levende hennen 
met kuikens lopen het geschetste risico in 
mindere mate. Het geschikt maken van 
leefgebieden voor hennen met kuikens 
mag aldus om een reeks van argumenten 
nooit al te geconcentreerd worden uitge
voerd. 

Samenvattend kunnen wij stellen dat het 
beschermen van korhoenbiotopen, gezien 
de door de tijden heen geëvolueerde 
levenswijze van deze vogelsoort, niet be
perkt mag en kan blijven tot een relatief 
beperkte omgeving. Voorstellen die alleen 
gebaseerd zijn op agrocultuurpatronen uit 
het verleden (zoals V fiN DER LANS 1988) 
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gaan voorbij aan soortspecifieke populalie
dynamische aspeclen. Uit de bestaande 
kennis over de oude agrocultuurpatronen 
kan echter wel een aan lal zeer acceptabe
le cultuurtechnische maalregelen worden 
ontleend die kunnen leiden tot verbetering 
van de bestemde habilals voor hel Kor
hoen. 

HERINTRODUCTIES 

Vanwege hel jachtbelang zijn pogingen lot 
herintroducties in West- en Midden-Europa 
reeds lang bekend. Hierdoor is in histo
risch opzicht gezien de populatie-ontwik
keling in bepaalde landen (zoals de 
Bondsrepubliek Duitsland en Groot Brittan
nië) nogal onbetrouwbaar. De roep om 
herintroduclies door middel van fokpro
gramma's van het Korhoen neemt de 
laalste tijd in Nederland vooral in natuurbe
schermingskringen toe (zie bijvoorbeeld 
V fiN DER MflRK 1981 , GflLlJ\CIIER 1987, V /IN 
DER LANS 1988, HILGERS (1985) is tot nu 
toe een van de weinigen die, niet ten 
onrechte, opponeert tegen de ontstane 
algehele euforie. Zoals gezegd, vinden 
dergelijke activiteiten in het buitenland 
reeds enige tijd plaats. 

Naast herinlroductie als zelfstaand argu
ment wordl aangevoerd dal de populaties 
elkaar niet meer langs natuurlijke weg 
kunnen bereiken. Wij kunnen ons afvragen 
of die roep om herinlroduclies niet erg 
prematuur is. Daarom volgt hieronder een 
bescheiden opsomming van feiten die bij 
herintroduclies een rol kunnen spelen en 
waarover nauwelijks inzicht bestaat. Ove
rigens, het opnieuw uitzetten van deze 
vogels zou alleen in gebieden toegestaan 
kunnen worden waar deze vogels werkelijk 
functioneel bijdragen tot de kwaliteit van 
het biotoop. Anderzijds degraderen ook 
deze biotopen als gevolg van de algehele 
maatschappelijke ontwikkelingen, waarvan 
het huidige agrarisch grondgebruik zeker 
niet in de laatste plaats moet worden 
genoemd. 

Fenotypische indicaties van bastaarding 
tussen te onderscheiden genetische typen 
vormen aanwijzingen voor (her-)introductie
pogingen van Korhoenders door de mens. 
Het uitzetten van Korhoenders van elders 
kan leiden tot het verdwijnen van de eigen 
vorm (oecotype) of ondersoort (GREMMELS 
geciteerd door NIEWOLD 1987). In zekere 
zin zou men in dergelijke gevallen kunnen 
spreken van het introduceren van exoten 
M/lRÈCIi/lL 1988). Artikel 3 van de EG
Vogelrichtlijn verplicht tot het instellen, her
stel of de aanleg van Korhoenderbiotopen 

van de continentale (nominRat-)vorm. NIE
WOLn (1987) heeft inmiddels voldoende 
aannemelijk weten te maken dat het West
europees heidekorhoen, indien mogelijk, 
zelfstandig beheer behoeft Kruisingen 
kunnen afwijkende gedragingen hebben of 
afwijkende eisen stellen aan hun leefge
bied. 

Wij verliezen door het toelilten van dergelij
ke introducties een potentiële bioindicator. 
Herintroducties camoufleron altijd (de re
den van) natuulijke populiltif-Jdalingen 
(M/lRFCII/l1 1986). 

Herintroducties V,ln KorhoendArs misluk
ken uiteindelijk nagenoeg alt ijd (zie bijvoor
beeld GI UT7 et al 1973, NIFwol D 1987, 
SII/IRROCK 1976). Lange tijd was het vrijwel 
onmogelijk om in gevangenschap kuikens 
op te fokken . Hun eisen aan de kwaliteit 
van het voedsel zijn hoog en de algehele 
outillage van hun verblijven was onvol
doende op de oecologie van het Korhoen 
afgestemd. Hier is de laatste tijd sterke 
verbetering in gekomen. Inmiddels komt er 
uit gevangenschap voldoende nafok be
schikbaar. Het probleem bestaat bij her
introducties uit de kennic; over verwilde
ringstechnieken (SCIIERZINGER 1980). 
Serieus te nemen herintroductiepogingen 
blijken kostbare aangelegenheden te zijn. 
Zoals hierboven naar voren is gebracht, is 
over de vraag of er al dan niet geherintro
duceerd moet worden, het politieke besluit 
reeds gevallen. De kans is echter groot, 
dat dergelijke activiteiten het spoor volgen 
van de problematiek rond de ooievaars
dorpen en het gaat leiden tot "Birkwild 
Gardnerei" of "Freilandzoos" om het pro
bleem in Scherzingers woorden uit te 
drukken. 
In de eerste paragrafen hebben wij aange
voerd dat van overheidswege wordt ge
dacht aan herbezetting van gebieden met 
Korhoenders. Merkwaardig is in dit ver
band bij zo'n relatief oude problematiek, 
het gebrek aan (doortastend) beleid. Im
mers, er zijn reeds introducties gaande 
waar allerhande vraagtekens bij te zetten 
zijn (HILGERS 1985, NIEWOLD 1987, ANONY
MUS 1989, K.M. v. 1988). 

GEVOELIGHEID VOOR ZIEKTEN 

Korhoenders die in een niltuurlijke omge
ving leven neigen er toe om steeds op 
verschillende locaties Ie slilpen. Als gevolg 
van dit gedragselement is de kans op 
infecties (parasieten, ziekten) onder nonna
Ie omstandigheden relatief gering. Volgens 
VAN DFR M/IRK (1981) vormt de lange 
blindp. darm van het Korhoen een "prima 
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Baltsende Korhanen 
(010: Loek Kelelaars 

broedplaats" voor infectieziekten. In ge
vangenschap levende korren zijn erg ge
voelig voor deze ziekten. Dat geldt zeker 
voor de kuikens. Daarom zitten in het 
voedsel een aantal preventief toegediende 
medicamenten (anti-Blackhead en cocci 
diosestatica). Korhoenders die uitgezet 
worden zouden wel eens extra gevoelig 
kunnen zijn voor onder andere besmetting 
in het veld. REICHHOLF (1982) citeert 

( ~CHRÖOER, DIETzEN & GU\NZER (1981) die 
ziekten als gevolg van parasieten en ge
noemde infecties van ondergeschikt be
lang vinden. 
VAN DER MflRK (1981) citeert een zekere dr. 
Wipper (Institut für Wildtierforschung, Ahn
sen) die infectieziekten een der belangrijk
ste oorzaken van de catastrofale 
achteruitgang van de Korhoenders ziel. Wij 
hebben in dit onderdeel twee opinies 
lijnrecht tegenover elkaar staan. Nader 
onderzoek is geboden. Uit de literatuur zijn 
meer aanwijzingen bekend over de gevoe
ligheid van het Korhoen voor infectieziek
ten en parasieten. FRIISER DflRUNG (1938) 
schrijft over terreinbeheerders die in zijn tijd 
cocidiosis verantwoordelijk stellen voor de 
massale achteruitgang van het Korhoen in 
Groot Brittannië in die tijd: ,,(- ) There is na 
reason to doubt that this is correct" . BRuLL 
(1961) en MflRÉCHflL (1976) wijzen even
eens op gevoeligheid voor spoelwormen 
(Ascarinae). Blackhead (fyphlohepatitis), 
cocidiose en onkruidbestrijdingsmiddelen. 
GRIIBIÈlS (1989) wijst op "een ziekte" die 
verantwoordelijk zou kunnen zijn voor ver
minderd voortplantingsvermogen. 

Het voorkomen van geïntroduceerde Fa
zanten (Phasianus colchicus) in het bio
toop van het Korhoen kan bijdragen tot 
overdracht van ziekten (NIEWOl 0 1987, 
schriftelijke mededelingen J. van Dijk COl 
1989). Althans, dit is moeilijk te bewijzen 
maar niet uit te sluiten. Bij het uitzetten van 
deze vogels kunnen ziektekiemen waar 
ook Korhoenders gevoelig voor zijn in het 
biotoop worden ge'lntroduceerd. Uit de 
bioindustrie kunnen ook ziekteverwekkers 
overslaan zonder dat van werkelijke intro
ducties sprake is. 

land reeds ondervonden (HflTlflPfI 1988). 

Zoals wij reeds eerder beschreven zullen in 
"natuurliJke" situaties gewoonlijk een be
perkt aantal hanen veel hennen bevruch 
ten. Dit is een extra handicap bij het 
uitoefenen van genetische projectbegelei
ding. 

GEWENNINGSVOLIÈRES 

Van de mp,thode om in gevéll1qenschap 
gefokte I<orhoenders rechtstreek in het 

GENETISCHE BEWAKING 

, betreffende biotoop uit te zeilen is men 
gelukkig teruggekomen (HflTI.J\PfI 1988). 
Gewenningsvolières komen op 7ekere 
hoogte aan een groot aantal problemen 
tegemoet. Ervaringen in de BRD wijzen er 
op dat jonge Korhoenders in goed inge
richte gewenningsvolières hun vlucht
afstand tot hun verzorgers verÇjroten en 
zelfs dekking zoeken in de vegetatie (HflT-

Het heidekorhoen is als oecotype waar
schijnlijk een intermediair tussen de Britse 
vorm (Tetrao t. brittanicus) en de nomi
naatvorm (Tetrao t. fetrix) uit Scandinavië, 
Oost-Europa en het Alpengebied (NIEWOLD 
1987, NIEWOLD & NIJLflNO 1988). MflRTI 
(1988) noemt bovendien fysische en fysio
logische verschillen tussen Korhoenders uit 
Scandinavië en die van de Alpen. VolÇjens 
NIEWOLD en NIJlfIND zou de totale populatie 
van het Westeuropese heidekorhoen nog 
slechts uit 275 hanen bestaan en een 
onbekend aantal hennen! De meeste in 
gevangenschap levende Korhoenders be
horen tot het Scandinavische oecotype. 
Zij vertonen reeds domesticatieverschijnse
len zoals verhoogde eiproduktie, pootver
groeiingen, deformatie van het patroon en 
de struktuur van veren, degeneratie van de 
hartspier en verminderde vluchtafstand 
(NIEWOLD 1987, Vflul<-HEN7FLT geciteerd in 
MflRÉCHflL 1988). Dat er problemen liggen 
in het verkrijgen van voldoende genetische 
variatie wordt in de Bondsrepuhliek Duits-

I flpfI 1988) Het voornaamste doel van 
de7e methode is het direct uiteenvliegen 
(en 7elfs uil het n8tuurgehied weÇjvlieÇjen) 
te verhinderen, casu quo de verliezen in te 
perken (Cr FMFNS & V flUK 1988). 

ANTIPREDATORENBELEID 

KorhOfmdArs zijn zoals allA anrfp,re rfieren 
te léImen met predatoren geevolueerd. 
Waarschijnlijk heeft het Korhoen in onze 
tijd minrfer natuurlijke predatoren d8n in 
vroeqer tijdAn. Bij (koslbare) herintroduc
ties komt vroeg dan wel la8t de vr8ag op 
of dA7P, dieren, vooral in het beçtin, aan 
"natuurlijke selectie" moeten worden 
blootÇjesteld 
In hAt blJitcnlFlI1d wordt bij elf! introrfuctie-
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programma's een antipredatorenbeleid ge
voerd. 

Predatoren waar men hoofdzakelijk mee 
wordt geconfronteerd zijn onder andere: 
Havik f./l.ccipiter gentilis) , Zwarte kraai (Cor
vus corone), Ekster (Pica pica), Vos (Vul
pes vulpes) , Hermelijn (Mustela erminea). 
Wezel (Mustela nivalis), Adder (Vipera 
berus) , (verwilderde) Kat, loslopende hon
den en stropende mensen (VAN DEURS:ON & 
TER HORST 1967, NIEWOLD & NIJl./IND 1979; 
1988, GLUTZ et al, eigen ervaringen). 
Rigoreus is het voorstel van VAN DER MI\RK 
(1981) om "Meeuwen, ratten en ander 
ongedierte in de omgeving van korhoen
biotopen te slechten (-) en onder andere 
Eksters af te schieten". Hoe men het keert 
of wendt, zowel bij het direct uitzetten als 
bij het uitzetten via gewenningsvolières 
zullen antipredatorstrategieën moeten wor
den gevolgd. Dit kan en moet dan in de 
richting van preventie van predatie, maar 
leidt tevens tot regelrecht afschot van 
dieren die van nature in korhoenbiotopen 
thuis horen (CLEMENS & VAUK 1988, HI\TLA
PI\ 1988, SODElKAT 1988). 
In Nederland heeft een vooraanstaand 
medewerker van de Nederlandse Vereni
ging tot Bescherming van Vogels openlijk 
voor een antipredatorenprogramma geko
zen: ,,(-) het uitzetten van 'nieuwe' exem
plaren is zinvol en wij hebben er ook geen 
moeite mee als er in die tussenliggende 
'overbruggingsperiode' iets aan de Vossen 
wordt gedaan" (Bos 1988). 

ordt hier bewust gebruik gemaakt van 
de relatief slechte naam van de Vos bij 
"het volk"? Iedereen kan begrijpen dat de 
volgende in de lijn de Havik zal zijn. De 
inconsequentie is in deze context immers 
troef. Waarom wel afschot van de ene 
diersoort en de andere niet? Of wordt het 
hele korhoenderveld opgeluisterd met 
spiegelbollen en andere zaken om de 
Havik enigszins te weren? 
Het noodzakelijk achten van de afschot 
van Vossen duidt tevens op de invloed van 
jachtorganisaties op het (premature) beleid. 
In een korhoenderbiotoop in Sleeswijk
Holstein bleek bij onderzoek naar de pre
datie van Korhoenders dat hun leefomge
ving als gevolg van veranderde 
biotoopstructuren door predatoren steeds 
efficiënter te gebruiken is. Anders gezegd 
de mogelijkheden van het Korhoen om 
predatoren te mijden bleken sterk vermin
derd te zijn (BElcHELE 1988). Zo'n onder
zoek is in Nederland nog niet verricht. In 
Beieren worden het Wild zwijn (Sus scrofa) 
en de Wasbeer (Procyon lotor) sinds het 
ontsluiten van het Beierse Hoogveen even-
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eens als nestpredatoren en van kuikens 
genoemd (MULLER 1980). 
De EG-Vogelrichtlijn, een internationale wet 
waar de lidstaten van de Europese Ge
meenschap zich aan moeten houden, 
geeft in artikel 9 (onder lid 1 a. vierde 
alinea) de mogelijkheid om onder bepaalde 
omstandigheden de jacht op beschermde 
vogelsoorten te openen. Het gaat dan om 
de bescherming van !Il;lra en fauna (RAAD 
1979). Gezien de pn,lImjk rond de uitvoe
ring en de interpretaties van deze vogel
richtlijn in de merkwaardige subjectieve 
houding in de verschillende landen, liggen 
er waarschijnlijk nog heel wat merkwaardi
ge problemen in het verschiet. 

SCHADEPREVENTIE 

In onze tijd klinkt het voor menigeen 
welhaast ongelooflijk, maar het Korhoen 
komt voor op lijstjes van vogelsoorten 
waarvan onder zekere omstandigheden 
enig economisch risico is te verwachten. 
Typisch is, dat in de Britse situatie rond de 
eeuwwisseling, gezien de werken van Col
linge, Florence en Newstead op dit gebied, 
in dit verband geen onderzoek nodig werd 
geacht. Daarentegen wordt in die tijd op 
het Europese vasteland wel gesproken van 
schade door Korhoenders. In 1922 schrijft 
De Koning dat sinds een twintigtal jaren de 
aandacht op schade is gevestigd. De 
schade doet 7ich in het voor- en najaar 
voor, wanneer weinig groenvoedsel voor
handen is. De meeste schade wordt ge
meld aan 1 -5 jarige jonge coniferenaan
plant. Door het afbijten van terminale 
knoppen wordt de normale groei beperkt 
en krijgen de jonge boompjes een strui
kachtig aanzien (RITZEMI\ Bos 1903, LONK
HUYZEN 1906, NEF 1959, JOIINSTONE 1967, 
SJ-II\RROCK 1976). Scllade aan honderddui
zend jonge bomen en lol zes lig heclare 
aanplant is bekend. Schade is op een 
eenvoudige manier te voorkomen door 
simpelweg de toppen te bekalken (NEF 
1959) of minder effectief in te perken door 
in plantverband te zaaien of te poten. 

Een handboek over bosbescherming si
tueert het Korhoen (in Nederland) in 1972 
nog als een schadelijke soort "Verjagen en 
eventueel afschieten van enkele exempla
ren, wat wordt vergemakkelijkt door het 
regelmatige dagritme van de dieren" is een 
van de bestrijdingsadviezen (FvGf'NRAAM & 
KUNI<SPOOR 1972). Met name de korhanen 
worden dikwijls voor de schade ver
antwoordelijk gesteld. In de reqel wordt het 
ontstaan van schade toegeschreven aan 
voedselt8korten. Er blijkt bij Korhoenders 
een preferentie te bestaan voor in cultuur 
staande jonge bomen boven nFltuurlijke 
zaailingen . De oorzaak moet worden ge
zocht in de toegepaste bemosting waar
door de bomen voor deze vogels 
interessanter (voedingswaArde, smaak) zijn 
(JOIINSTONE 1967). 

Het is eveneens waarschijnlijk dat in de 
energieverslindende baltsperiode de hanen 
snel een grote hoeveelheid stApelvoedsel 
verkiezen boven langdurige foerageertoch
ten. Zodoende kan meer tijd worden be
steed aan het baltsritueel. Waarom dit 
verhaAl uit de oude doos, kAn men zich 
afvragen. Twee redenen zijn hiervoor aan 
te voeren. 1. Zo oud is de mAterie in 
werkelijkheid niet. In feite worden ook in 
onze tijd in de Europese Gemeenschap 
altijd nog Korhoenders met hel mgument 
schade afgeschoten (COMMISSIE VI\N DE 
EUJlOPFSF GFMFENSCHI\PPFN 1988). Een 
fraaie manier van adequate hescherrning. 
2. WFlnneer Korhoenders geacht worden in 
een beperkt gebied te moeten "overleven" 
zal zeker rekening moeten worden gehou
den met hun voedselbehoefte en de 
draagkracht (ook in slechte tijden) van het 
aan~18wezen gebied. In gevangenschap is 
gebleken dat een paartje Korhoenders in 
cle maanden januari tot midden maart een 
hoeveelheid voedsel consumeerden, dat 
overeenkwam met de knoppen, kAtjes en 
twijgen VAn 25-75 berkenbomen (GI UT7 
VON BLOTZHEIM et al 1973), 

VOEDSELKEUZE 

Over de voedselkeuze van het Korhoen is 
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inmiddels zeer veel bekend. Het heeft 
weinig zin om daarover in herhaling te 
treden. Van belang is wel de unanimiteit bij 
onderzoekers en natuurbeschermers in de 
afwijzing van grootschalig terreinbeheer 
(zie bijvoorbeeld PEETERS et al 1986, NIE
WOLD 1987, VAN OER u..NS 1988). 
Opvallend is, dat in Nederlandse onder
zoeken weinig aandacht wordt besteed 
aan het belang van vochtige gebieden en 
verschillende waterstanden voor de kui
kens (BRUL! 1971, PARR & WATSON 1988). 
Hierdoor kunnen de jongen kennelijk beter 
de insekten van hun gading vinden. Bij 
vergelijking tussen voedselgegevens van 
recente en oudere datum blijkt enig ver
schil op voedselkeus te zitten. Kennelijk 
hadden de Korhoenders in vroeger tijden 
toch een groter voedselspectrum. Waar
schijnlijk zijn de recente voedselgegevens 
niet anders dan een neerslag van de (nog) 
voorhanden zijnde foerageermogelijkhe
den. Er werd bijvoorbeeld zeker meer in de 
houtwallen van kleinschalige akkers gefoe
rageerd. In Groot Brittannië wordt nog 
steeds Meidoom (Crataegus spec.) aange
plant als wintervoedsel (SHARROCK 1976). 
Bijvoedering in de wintermaanden wordt 
ook door VAN OER MARK (1981) aanbevo
len. De nadruk welke door veel auteurs op 
de berken kat jes wordt gelegd berust zeer 
waarschijnlijk op het feit dat deze boom
soort op veel plaatsen voorhanden is 
(BElcHLE 1988). 

RECREATIEPROBLEEM 

Zoals in een eerder hoofdstuk is aangege
ven, werd jacht op het Korhoen eveneens 
bedreven ter preventie van schade aan 
gewassen. Verder was de jacht op Kor
hoenders toch min of meer ook een 
privilege. Het onderhouden van een zekere 
jachtdruk op de hanen werd (en wordt) 
vaak gezien als het herstellen van het 
"evenwicht" tussen korhanen en korhen
nen (zie bijvoorbeeld bij EYGENRMM 1965, 
VAN DEURSEN & TER HORST 1967, ELUSON 
et al 1981, eigen ervaringen). 
Deze foutieve (zie eerdere paragrafen) ge
dachtenkronkel is waarschijnlijk ontleend 
aan opgedane ervaringen met Fazanten en 
als denkpatroon getransformeerd op de 
voortplantingsbiologie van Korhoenders. 
Instabiele sexratio's tussen korhanen en 
-hennen moeten als natuurlijk worden op
gevat. 

Verkeerde jachtdruk op korhoenpopulaties 
en de gevolgen van jacht op andere 
soorten met repercussies hiervan op kor
hoenderpopulaties, wordt in de literatuur 
dikwijls als reden van populatiedaling of 

populatie-eliminatie van het Korhoen ge
noemd (bijvoorbeeld EYGFNRMM 1965, VAN 
DEURSEN & TER HORST 1967, WUST 1970, 
GLUTZ VON BLOT7HEIM et al 1973, EI USON et 
al 1981 , REICHHOLF 1982, PEETERS et al 
1985, NIEWOLO & NIJLANO 1988, GABRIELS 
1989). Hier moet zeker de illegale jacht 
(stroperij) aan worden toegevoegd. Zeker 
wanneer wij het een en ander in het 
perspectief zetten van het jachtverbod in 
Nederland sinds 1947. Met ingang van 
1962 werd op beperkte schaal vergunnin
gen voor afschot van korhanen verleend. 
In 1974 zou de laatste vergunning zijn 
afgegeven (PEETERS et al 1985). Zo nu en 
dan duiken er berichten op dat korhennen 
zijn aangezien voor fazanthennen en afge
schoten zijn. 
Een secundaire invloed van de recreatieve 
jacht wordt toegeschreven aan het uitzet
ten van Fazanten voor die sport (WUST 
1970, GLUTZ VON BI OTZItEIM et al 1973). De 
juiste invloed van uitgezette Fazanten op 
de neergang van korhoenderpopulaties is 
onduidelijk, maar valt niet zonder meer van 
de hand te wijzen (BRULL 1971, REICHOF 
1982). Fazanten houden zich graag op in 
bosrandbiotopen waar ook het Korhoen 
aanspraak op maakt en veel sneller dan de 
Fazant wordt verstoord. Tussen Fazant en 
Korhoen zijn hybriden bekend - voorna
melijk uit de periode 1887-1926 welke 
samenvalt met de hoge dichtheden van 
Korhoenders - (RFlcHHoLr 1982, eigen 
waarnemingen) eieren van Fazant zijn in 
een nest van het Korhoen gevonden en 
jonge fazanthanen baltsen ook wel voor 
korhennen . 

Andere vormen van recreatie dragen in 
onze tijd op hun eigen specifieke manier 
als ongewenste storingsfactor bij tot de 
kwalitatieve biotoopdegradatie van het 
Korhoen (WEIJLANO 1977, MULLFR 1980, 
PEETERS et al 1985, NII:WOLD & NI.JI ANO 
1979; 1988). Voor kleine populaties is alle 
recreatie negatief te beoordelen (GRovE et 
al 1988). 
Als negatieve vormen van recreatie worden 
bijvoorbeeld ook genoemd: loslopende 
honden (VAN DEURSEN & TEn HORST 1967, 
NIEWOLO & NIJLANO 1979), schaapskudden 
(NIEWOLO 1987), ruiters die zich niet aan de 
voorgeschreven paden houden en 
motorcrossers (ANONYMUS 1978). Nu het 
Olf the Raad rijden voor bepaalde mensen 
steeds aantrekkelijker wordt wreekt het 
gebrek aan een vooruitziende blik bij over
heden zich in steeds meer natuurterreinen, 
trimmers en wandelaars (NIEWOLD & NI,j
LAND 1988). 
Wat de opsteller van dit artikel betreft moet 
daar zeker ook de radiografisch gestuurde 

modelvliegtuigsport bij betrokken worden . 
Kleine vliegtuigen en langz<lam vliegende 
helicopters jagen de Korhoenders angst 
aan (Cl FMENS & VINK 1988). Mogelijk wor
den deze toestellen aangezien voor preda
toren . 

Doorsnijdingen met begaanbare wegen en 
paden maken broedbiotopen van Kor
hoenders al te toegankelijk (onder andere 
MUil FR 1980, GALLACHfR 1987). 
Nrrwol n & NUl ANn (1988) sr.l1riJven dat 
herh"IrIlde storingen op dfl h<1l1splélatsen 
gflen elleet hebben op de bevruchtings
graad van de hennen. Dit lijkt nogal 10-
ÇJisch: een hen wordt bevrucht of niet. Op 
grond van het gedrag van hennen kan 
toch wel worden gezegd d<lt er invloed van 
herhaalde storingen moet 7ijn op het 
achterwege blijven van hennen en beïn
vloeding van de partnerkeuze. 

Een ander aspect dat dikwijls over het 
hoofd wordt gezien betreft de inperking 
van de mogelijkheid om bij het verloren 
gaan van het legsel eventueel een ver
volg legsel te kunnen producerfln. Immers 
in mei vangt reeds de rui ai'ln en in die tijd 
ebt de prikkelende baltsacliviteit van de 
korhanen weg. 

Afsluiten van terreinen behoren tot de 
laatste, zo langzamerhand zeer serieus te 
nemen mogelijkheden (ANONYMUS 1988b). 
Lang niet Clltijd wordt dit gewaardeerd. 
Wellicht zou door middel van observatie
hutten en goede voorlichting wat mel1r 
begrip voor het Korhoen bij de recr"lten 
kunnen worden aangekweekt. Daarmee 
kan dan tevens tegemoet worden geko
men aan de behoeften van het toenemend 
aantal "natuurfotografen". Op die manier 
kunnen zij meer verantwoord hun verza
meling natuurplaatjes aanvullen . 

Toerisme wordt zp.er zeker in het buiten
land als élantoonbaar nadelig gezien voor 
korhoenpopulaties (MUL! FR 1980, MIOUET 
geciteerd in MARTI 1988). 

SLOT 

Over het Korhoen bestaat veel informatie. 
Veel meer dan in dit artikel kon worden 
verwerkt. Vast staat dat binnen n8tuurbe
schermingskringen op korte termijn een 
discussie moet worden gevoerd over de 
consequenties van bepaalde natuurbe
schermingseisen. Moet het Korhoen terug 
of blijven (met allerlei kunstgrepen), of is 
het beter dat de samenleving fundamen
teel andere keuzen maakt? KeUlen waarbij 
de natuur zeil, en dus ook het Korhoen, 
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kansen krijgt voor eigen ontwikkeling. 
Wanneer wij de voorlopige hypothese aan
nemen dat met "kunst en vliegwerk" de 
Korhoenders voor Nederland te redden 
zijn, is de consequentie dan niet dat 
andere verworvenheden moeten worden 
prijsgegeven? Of zou uiteindelijk daardoor 
trofeeënjacht op het Korhoen in oververza
digde natuurterreinen tot de mogelijkheden 
gaan behoren? De tijd zal het leren. Het is 
waarschijnlijk beter wanneer wij de tijd niet 
laten verstrijken. Want vogels in planten
bakken zonder gaas zijn dan wel geen 

C
\~lièrevogels, maar een soort van veredel

a kippenrennen liggen wellicht in het 
(nabije) verschiet. 
Met dank aan Freek van Binsbergen, Loek 
Ketelaars en Martin Loenders (Cineast van 
de dokumentaire film "Het Leven van het 
Korhoen" - onder Auspiciën van het Ko
ninklijk Belgisch Instituut Natuurweten
schappen) voor het doornemen van de 
eerste versie van dit opstel. 

Adres van de schrijver: 
Postbus 1187, 
5602 BD Eindhoven 
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