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1 Wetenschappelijke doelstellingen en
onderzoeksstrategie

Patrick Meire & Eckhart Kuijken

1.1 Situering en doelstelling

In het natuurbehoud wordt vaak gesteund op ornithologische gegevens om
zowel gebiedsgerichte maatregelen als soortenbeschermingsplannen uit te
werken. Voor watervogels en ganzen worden zowel in Vlaanderen als
wereldwijd de meest langlopende en uitgebreide databanken bijgehonden.

In de meeste landen, zeker binnen Europa, worden gegevens inzake
populatiedynamiek en verspredingsarealen van ganzen als uiterst
relevant referentiekader aangewend bij de uitwerking van gepaste
natuurbehoudsmaatregelen, zowel naar soorten als gebieden toe.

In Vlaanderen hebben vroeger reeds de aanwezigheden van grote
concentraties overwinterende watervogels of ganzen mede geleid tot de
aanduiding van gebieden met een internationale betekenis via de RAMSAR
Conventie (1971), de EU-Vogelrichtlijn (1979) en EU-Habitatrichtlijn
(1992) .

Momenteel worden bijkomende beleidsinspanningen geleverd om te komen
tot aanduiding van samenhangende ecologische netwerken, en dit zowel op
Vlaams niveau (VEN), als in Europese en mondiale context. Hierbij dient
verwezen naar bijkomende aanwijzing van 'speciale beschermingszones'
voor Natura 2000 (EU) en van wetlands in het raam van de Ramsar
conventie. Ook eventuele maatregelen passend in de 'African-Eurasian
Migratory Waterbird Agreement' (AEWA) onder de Bonn-conventie zijn
wenselij k.

De volgende stap is de implementatie van concrete soorts- en
gebiedsgerichte beheersmaatregelen in het kader van hierboven genoemde
beleidsinstrumenten.
Hiertoe is een grondig inzicht in onder meer aantalsevoluties,
verspreidingsmechanismen, voedsel- en gedragsecologie van ganzen (en
watervogels in het algemeen) vereist.

Met name diverse aspecten en intensiteiten van grondgebruik
(gebiedsbescherming, agrarische aktiviteiten, jacht, recreatie,
verstoring) hebben in de laatste decennia grondige wijzigingen
ondergaan, die significante invloeden kunnen uitoefenen op aantallen en
overwinteringsareaal van de ganzen. Inzicht in deze effecten is
essentieel om te voldoen aan habitatvereisten van deze vogels,
noodzakelijk voor hun instandhouding; anderzijds kan het
verspreidingsbeeld van ganzen zelf als indicator voor achterliggende
habitatkwaliteit worden aangewend.
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Dit project beoogt de relevante gegevens uit het lange termijn
onderzoek van E. Kuijken en diverse medewerkers samen te brengen en aan
te vullen met gericht terreinonderzoek in 2000/2001, teneinde de
bekomen inzichten te vertalen naar een beheersvisie voor overwinterende
ganzen in Vlaanderen in het licht van regionale zowel als
internationale ecologische netwerken.

1.2 Projectomschrijving

1.2.1 Inleiding

De voorbije 40 jaar zijn zowel de aantallen overwinterende ganzen in de
Oostkustpolders als hun verspreiding en fenologie grondig veranderd.
Dit is deels te wijten aan de aantalsevoluties van de verschillende
broedpopulaties op zich, maar evenzeer aan veranderingen allerhande in
de overwinteringsgebieden (Madsen et al. 1999).

Samen met deze aantalstoename gebeurde vooral in de Oostkustpolders een
duidelijke evolutie in het verspreidingspatroon van de ganzen over de
regio. Waar in de jaren zestig en zeventig de meeste vogels in de
omgeving van Damme voorkwamen (Kuijken 1975 , Meire & Kuijken 1991),
zijn sinds medio de tachtiger jaren vooral de Kleine Rietganzen de
polders tussen Brugge en Oostende gaan 'koloniseren' en is er een
steeds duidelijker scheiding in de verspreiding van beide soorten.

Deze patronen kunnen het gevolg zijn van het optreden van strenge
winters (Kuijken & Meire 1996) of van gerichte beschermingsmaatregelen
in het verleden zoals jachtverbod, gewestplan-bescherming (Meire et al.
1988). Ook het zich permanent wijzigend landbouwgebruik met
voornamelijk sterke afname van de oppervlakte historisch permanent
grasland en toenemende maïsteelt in de gehele polder heeft wellicht
sterke invloed op verspreidingspatronen en zelfs voedselpreferenties
van de ganzen.

Dit alles heeft belangrijke consequenties naar het toekomstig beleid en
beheer van de ganzenpopulaties en hun overwinteringshabitat in
Vlaanderen, zowel in het licht van gebiedsafbakening in het VEN (Vlaams
Ecologisch Netwerk) als op internationaal vlak zoals aanwijzing en/of
herziening van Vogelrichtlijngebieden en Ramsar Wetlands (Kuijken &
Devos 1998).

1.2.2 Opzet van het onderzoek

Het onderzoeksproject is opgebouwd rond 3 hoofdvragen.

1. Wat is de betekenis van de in Vlaanderen overwinterende
ganzenaantallen op niveau van de West-Europese populaties? Welke
zijn de te erwachten trends? Welke is de betekenis van de
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Vlaamse overwinteringsgebieden (de zuidelijke areaalsgrens
tijdens normale winters) voor de opvang van de populaties in
periodes van extreme koude?

2. Welke habitatkwaliteiten (vormparameters, voedsel, water,
verstoring) en relaties op landschapsniveau bepalen de
aanwezigheid van ganzen in het overwinteringsgebied? kan hieruit
de draagkracht van dit gebied worden afgeleid?

3. In hoeverre kan/moet de aanwezigheid van ganzenconcentraties
worden beheerd in relatie tot agrarisch grondgebruik? Welke is de
functie/potentie van bestaande of op te richten reservaten of
andere beschermde gebieden (Vogelrichtlijn, Ramsar)? Welke
maatregelen van natuurherstel en -ontwikkeling kunnen worden
getroffen?

In wat volgt worden deze vragen verder uitgewerkt en worden een aantal
werkhypothesen toegevoegd die gebaseerd zijn op bevindingen van het
vroeger onderzoek.

1.2.3 Onderzoeksvraag 1: Populatietrends en verspreiding van ganzen tn

Vlaanderen: betekenis en toekomstige verwachtingen.

Deze onderzoeksvraag werd eerst globaal op niveau Vlaanderen bekeken,
met áls vier grote overwinteringsgebieden: de Oostkustpolders, de
IJzervallei, de polders van NO-Vlaanderen en de Scheldepolders van
Linkeroever (Meire et al. 1988, Kuijken & Meire 1996). Al deze gebieden
zijn de voorbije jaren gekenmerkt door wijzigingen in ganzenaantallen
en -verspreiding. Bovendien zijn voor de Antwerpse Linkeroever en in de
Achterhaven van Zeebrugge in de komende jaren verdere veranderingen te
verwachten door havenuitbreiding.
Dit zal verlies van bestaande pleisterplaatsen tot gevolg hebben en in
het kader van de EU-Richtlijnen moeten compensatiegebieden worden
uitgewerkt op basis van wetenschappelijke criteria en feitenmateriaal.
Anderzijds is er een aanzet tot meer frequente overwintering van ganzen
langs de Grensmaas.

Voor de Oostkustpolders (driehoek Oostende -Brugge - Knokke) zijn
bijzonder veel gedetailleerde gegevens voorhanden (minimaal 14-daagse
tellingen gedurende het volledige winterseizoen vanaf 1959).
Aanvullend onderzoek via terreinwerk in de projectperiode (winter
2000/2001) moest zich tot deze regio beperken, teneinde gerichte
vraagstellingen te onderbouwen. Uiteraard werden de routine-tellingen,
die gezamelijk door aanvrager en partner sinds 1984 worden verricht,
verder gezet. Alle ganzengroepen werden daarbij ingetekend op een
standaardkaart met indeling van deze regio in een 12-tal
poldercomplexen met in totaal 160 deelgebieden (zie bijlagen) .
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Dit eerste onderzoeksluik omvat het verwerken van de in dit projekt
digitaal beschikbaar gemaakte gegevens, na aanvulling van de database
voor winterperiodes van voor 1983. Hoofdaccent lag bij langetermijn
trends, meteorologische invloeden en evolutie van aantallen in
Vlaanderen gerelateerd aan de totale populatieomvang van de betrokken
soorten.

Voor beide niveaus konden tijdreeksanalyses gebeuren met onderzoek naar
breakpoints, dan wel graduele effecten van bepaalde gebeurtenissen
(strenge winters, jachtverbod).

Door een grondige analyse van de Vlaamse gegevens, gekoppeld aan de
beschikbare internationale gegevens (Madsen et al. 1999) werd
vervolgens een inschatting gemaakt van de evolutie van de
overwinterende aantallen in Vlaanderen en hun verspreiding.

Voor de regio Oostkustpolders werden meer in detail de
aantalsveranderingen in het seizoenaal patroon onderzocht, zoals
gemiddelde aankomstdaturn, periode van piekaantallen, verblijfsduur,
etc.

Naast een analyse van de temporele aantalspatronen biedt de nu
beschikbare database de mogelijkheid om voor de Oostkustpolders ook de
evolutie van de verspreidingsgegevens met behulp van GIS en "spatial
statistics" te onderzoeken. Op basis van kartografische koppeling van
de onderscheiden poldercomplexen met een aanwezigheidsscore (frequentie
en aantallen ganzen) kunnen het relatieve belang van elk deelgebied, de
habitatpreferenties, evenals mogelijke patronen in het gebruik van de
poldergebieden worden nagegaan. Hierbij wordt vooral gedacht aan een
cyclisch patroon waarmee de verschillende gebieden in de loop van een
winter worden bezocht (Meire & Kuijken 1991b

). Ook de mogelijke factoren
die de verdere trend van areaaluitbreiding naar het Westen
(IJzervallei) bepalen kunnen hiermee onderzocht worden.
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Voor onderzoeksvraag 1 werd uitgegaan van de volgende werkhypothesen

Werkhypothese 1

De Oostkustpolders fungeren als vaste overwinteringsplaats voor Kleine
Rietgans en Kolgans, maar
• de aantallen van de Kleine Rietgans in Vlaanderen zijn niet

afhankelijk van wat zich in andere gebieden afspeelt, maar enkel
van de totale populatiegrootte (broedgebied Spitsbergen) en van
de lokale condities in de OKP.

• voor de Kolgans zijn de aantallen in Vlaanderen vooral bepaald
door de condities in andere overwinteringsgebieden, en slechts in
mindere mate door de totale populatiegrootte (broedgebied van NO
Rusland tot NW-Siberiê).

Dit zal worden nagegaan door de aantallen in de OKP te correleren aan
de totale populatiegrootte en aan de temperatuur. Men kan verwachten
dat voor Kleine Rietgans de correlatie a priori bepaald wordt door de
populatieomvang en niet door de weersomstandigheden, voor de Kolgans
het omgekeerde.

Werkhypothese 2

De exploratie en ontwikkeling van nieuwe overwinteringsgebieden gebeurt
op verschillende schaalniveaus (afstanden) door een mechanisme van
'overloop' gevolgd door traditieopbouw en met voedselbeschikbaarheid
(dus ook draagkracht) als belangrijke key-factor.
Onderscheid kan gemaakt worden tussen:
Tijdelijke catastrofen die massale verschuivingen tot over grote
afstanden veroorzaken (strenge winters met onbereikbaarheid van voedsel
of open water als gevolg)
• permanente ongeschiktheid van (voormalige) pleisterplaatsen door

ingrepen op landschapsniveau (bijvoorbeeld ontginningen
Jadebusen, Duitsland) die exploratie van nieuwe gebieden vaak op
grotere afstand noodzakelijk maakt(soms over reeds gebruikte
gebieden heen)

• overloop vanuit bestaande traditionele pleisterplaatsen met
graduele ontwikkeling tot nieuwe onafhankelijke 'kerngebieden' op
korte afstand (uitzwerming op regionale schaal, soms met
overslaan van potentieel geschikte terreinen die pas later worden
'ontdekt').

Dit kan nagetrokken worden door de onderlinge afhankelijkheid van
aantalscurven per winter per (deel)gebied te onderzoeken
(aankomstdatum, piekaantal, vertrek; opbouw van het cumulatief aantal
gansdagen).
Vergelijking van aankomstgolven of opschuivende aantallen tussen de
landen kan eveneens maat van onderlinge (on)afhankelijkheid aantonen.
Zie tevens hypothese 1.
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1.2.4 Onderzoeksvraag 2: Invloed van habitatkarakteristieken op
landschapsniveau op de (J(Jnwe~gheid van ganzen en de draagkracht voor
ganzen.

Om een succesvol beheersplan voor een soort op te stellen is het van
wezenlijk belang om inzicht te hebben in de habitatvereisten van de
soort en om een indicatie te hebben van de draagkracht van een gebied
voor de soort in kwestie. Dit is essentieel zowel om de nodige
beheersmaatregelen te kunnen nemen als om zonerings- en
inrichtingsplannen op te stellen en eventuele compensatiegebieden uit
te werken.

Voor dit onderzoeksdeel werd het habitat op drie verschillende niveaus
bestudeerd:
a) vanuit landschapsecologisch niveau
b) vanuit voedselecologisch perspectief
c) vanuit gedragsniveau.
Dit onderzoek kon enkel plaatsvinden binnen de Oostkustpolders en in
combinatie van verwerking van beschikbare gegevens en nieuw veldwerk.
De Oostkustpolders zijn daartoe opgedeeld in een 180-tal deelgebieden,
gegroepeerd in 12 complexen (zie kaart in bijlage 3.1)

Een gedetailleerde typologie en kartering (microreliëf, bodem,
vegetatie, waterpeil, grondgebruik) van de actuele en potentiële
pleisterplaatsen in de kustpolders werd opgesteld a.h.v. recente
digitale orthofotoplans, de geactualiseerde Biologische
Waarderingskaart (op Instituut voor Natuurbehoud beschikbaar voor
vogelrichtlijn-gebieden of 38 % van het studiegebied, aangevuld met
diverse onderzoeksgegevens onder meer ter beschikking gesteld door A.
Zwaenepoel (WVI); eigen terreinopnamen betroffen vnl. het intekenen van
teelten.

Doel was per deelgebied een GIS-overzicht te krijgen van gegevens
zoals: totale oppervlakte, oppervlakte historisch permanent grasland
(opgesplitst per type, met/zonder microreliëf), oppervlakte akkers voor
onderscheiden teelten, aangevuld met gegevens als perceelsstructuur,
afstanden tot verstoringsbronnen (wegen, huizen, boerderijen etc.) (De
Blust et al. 1994).

Per onderzoeksgebied werden aldus verschillende parameters opgesteld
die vervolgens via multivariate analyse verwerkt werden. Dit had tot
doel een globale karakterisering van de verschillende gebieden te
bekomen en deze te relateren aan het ganzengebruik.

De beschikbaarheid van voldoende voedsel is uiteraard een cruciale
factor voor de aanwezigheid van overwinterende ganzen. Hoewel heel wat
historische gegevens beschikbaar zijn van voedselbeschikbaarheid in de
polders rond Damme (Kuijken 1969, Kuijken 1975), zijn geen gegevens
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beschikbaar van de momenteel voor Kleine Rietganzen belangrijkste
pleisterplaatsen. Daarom werd in vijf geselecteerde deelgebieden
onderzoek verricht naar de evolutie van voedselbeschikbaarheid en
depletie in de loop van de winter, daar dit een factor is die mogelijk
regionale uitzwerming vanuit hoofdpleisterplaatsen naar secundaire
terreinen bepaald. Hiertoe werd in permanente raaien de grashoogte
bepaald via metingen, verdeeld over centrale (intensief gebruikte) en
marginale (extensief begraasde) percelen.
De combinatie van gegevens over voedselbeschikbaarheid en ganzengebruik
(aantallen en frequentie) moet ons in staat stellen een inschatting te
maken van de draagkracht van een gebied voor overwinterende ganzen.

Naast de populatiegrootte en aanbod van habitatkdrakteristieken wordt
het voorkomen van ganzen ook nog bepaald door individuele gedragingen,
verstoringen e.d.
In dit deelonderzoek werd het habitatgebruik van de ganzen onderzocht.
Op basis van zeer frequente waarnemingen kon in deze winter een
nauwkeurige analyse gemaakt worden van de verspreiding van individueel
gemerkte Kleine Rietganzen (Kuijken & Verscheure 1994). Dit luik van
het onderzoek kon evenwel niet tijdens dit projekt worden uitgewerkt.

Tevens werd systematisch de verstoringsfrequentie geregistreerd. Dit
omvatte het bepalen van de duur van de waarnemingen, de tijd dat ganzen
aanwezig zijn in het gebied, het aantal keren dat ze verstoord worden,
de oorzaak, de duur en de omvang van de verstoring. Er zijn sterke
aanwijzingen dat de verstoringsfrequentie een zeer determinerende
factor is voor het voorkomen van ganzen en het tot uiting komen van
habitatpreferenties. Met dit intensief veldwerk in dertien deelgebieden
was het mogelijk om de verstoringsfrequentie tussen de verschillende
complexen te vergelijken en te koppelen aan de verspreiding van de
aantallen ganzen.

De verspreiding van de ganzen per deelgebied werd gedetailleerd tot op
perceelsniveau gekarteerd. Dit moest via GIS-verwerking inzicht geven
in habitatpreferenties en eventuele verschuivingen ervan in de loop van
het seizoen. Zo werd onder meer verwacht dat naarmate de winter vordert
de dieren steeds dichter tegen wegen en woonhuizen gaan foerageren.
Vooral de verhouding tussen habitat-aanbod per gebied en de mate dat
daarvan gebruik wordt gemaakt kan inzicht geven in preferenties en
invloeden van verstoring daarop.

Werkhypothese 3

De aanwezigheid (aantal en duur) van ganzen in de Oostkustpolders wordt
niet rechtstreeks gelimiteerd door het voedselaanbod.

Door het gebruik van één poldercomplex uit te zetten ten opzichte van
het totaal aantal gansdagen in de Oostkustpolders blijkt geen
afvlakking (saturatie) maar een continue stijging. Meerdere factoren
tegelijk bepalen de wegtrek van de ganzen uit een gebied of uit
Vlaanderen (cfr. temperatuursom) .
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De evolutie van de 'standing erop' en de depletie ervan wordt nagegaan
door het meten van grashoogten (3 x per winter via vaste raaien) in
enkele proefgebieden (eventueel aangevuld met keuteltellingen voor
schatting van relatieve begrazingsdruk) en door GIS-koppeling met
perceelsgewijze verspreiding van de waargenomen ganzengroepen

Wanneer voedsel limiterend is dan moeten de meeste gebieden en percelen
kaalgevreten zijn (met een homogene en lage vegetatie). Wanneer voedsel
niet limiterend is verwachten we een grote variatie in grashoogte
tussen verschillende percelen of deelgebieden. Vergelijking tussen
over- en onderbegraasde individueel gelegen percelen van eenzelfde type
moet een maat kunnen geven voor eventuele minimunloppervlakte of andere
vorrnvereisten.

Door toenemend gebruik van oogstresten op akkers wordt het moeilijk de
totale voedselconsurnptie over de verschillende poldercomplexen te
bepalen. Zelfs een raming op basis van theoretische en empirische
gegevens uit de literatuur voor graslanden alleen zal moeilijk te
vergelijken zijn met de via grashoogten in te schatten grasconsurnptie
in de OKP. Daar komt bovenop de evolutie van de voederwaarde tijdens de
winter, die zeer standplaats- en meteo-afhankelijk kan zijn.

Werkhypothese 4

De betekenis van de Oostkustpolders als overwinteringgebied is
afhankelijk van de oppervlakte permanent grasland in samenhangende
complexen; de recente gedragsaanpassing van de ganzen met tijdelijke
consumptie van oogstresten kan het verlies aan oppervlakte grasland
niet compenseren.

Vergelijking tussen gebruik van poldercomplexen met duidelijk
verschillende verhouding in aanbod akker-grasland dient hier antwoord
op te geven. Zeker gebieden waar recent veel grasland verdween dienen
daarbij betrokken te worden.

Het lijkt erop dat ganzen in recente winters de oprukkende teelt van
maïs in de polders 'inbouwen' in hun terreingebruik; dit was ook reeds
voor niet of deels geoogste aardappelakkers het geval. Door toenemende
foerageeractiviteit op maïsstoppel e.d. te registreren kan dit nagegaan
worden, waarbij tevens op de snelle of herhaalde van deze vogels van en
naar nabijgelegen graslanden dient gelet teneinde de functionele band
vast te stellen.
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Werkhypothese 5

Door het wegvallen van de jachtdruk kunnen de ganzen efficiënter
gebruik maken van het habitataanbod binnen eenzelfde oppervlakte, onder
meer door meer randen te benutten.

Voor de gebieden in Damme kan dezelfde kartering worden uitgevoerd als
in de jaren '60-'70 en dan de verspreidingspatronen vergelijken.
Via grashoogtemetingen en/of keuteltellingen in meerdere percelen die
tegen de baan aan liggen kan dit tevens nagegaan worden in vergelijking
met de jaren '60-'70 (met gradiênt in begrazing van weg tot centrum).

1.2.5 Onderzoeksvraag 3: Uitwerken van een beleid om aan de internationale
verantwoordelijkheid van Vlaanderen voor ganzen te voldoen en het
uitwerken van de nodige beheers- en inrichtingsmaatrgelen voor de
beschermdegebieden.

Dit deelonderzoek voorziet in een synthese van de resultaten van de
vorige twee deelonderzoeken en dit als aanvulling bij het reeds lopende
beleid (Kuijken 1999). Dit steunt onder meer op de evaluatie van de
efficiêntie van op ganzen gericht terreinbeheer in reservaatsgebieden
en -percelen (vergelijking van dichtheden en frequenties,
verblijfsduur). Ook mogelijkheden van meekoppeling met weidevogelbeheer
dienen nagekeken.

Hieruit kunnen aanbevelingen volgen voor beheersovereenkomsten met
landbouwers (volgens EU-verordeningen).

Als belangrijkste toepassing van dit project volgt argumentatie voor
afbakening van prioritaire gebieden en dit in het kader van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (Kuijken & De Blust 1997), Ruimtelijke Struktuurplan
Vlaanderen, Natura 2000 en de Ramsar conventie (Kuijken & Devos 1998,
Kuijken 1999). Ook eventuele compenserende maatregelen in geval van
habitatverlies worden hieruit afgeleid.

Werkhypothese 6

De waarde van een gebied als overwinteringsgebied wordt bepaald door
een complex van elkaar beïnvloedende kenmerken en factoren, waarbij
verstoring doorslaggevend kan zijn (zie figuur 1.1). Dit zal tevens
sterk met versnippering samenhangen. De totale betekenis van de OKP is
méér dan de som van de waarde der deelgebieden of complexen.

Het gebruik van een complex door ganzen hangt vooral af van de
aanwezigheid van geschikte voeselterreinen (vooral graslanden) over
voldoende grote en aaneengesloten oppervlakte (weinig randwerking) . De
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Box I:

Kuaktaisticken van hel gebied
/çomplex zelf:
- oppervlakle
• vennipperiDg
- zic:htburbeid (openheid)

Box 2:

Voedselaanbod:
-habilal (Hpr. Hp. BII,..)
-kwalileil (voedingswurde per habillll)
-loIUI aanbod

Overwintering5waarde van
een gebied of complex of
gebeleOKP:

maximale aantallen aantal
gansdagen verblijfsduur

Box 3:

Versloringen:
- frequentie
- aard

Factoren builen huidig onderzoek ss

'Internationale' toestand
- omvang lolale broedpopulalie
.. meteo
- voedselbeschikbaarheid
- beschermende maatregelen

(jachtverbod, voederplaalsen, ...)

Figuur 1.1. Conceptueel kader.

mate en de aard van verstoringen zullen echter het totaal van dit
gebruik uiteindelijk bepalen. De verstoringskans is wellicht groter bij
meer versnipperde kleine gebieden (behalve in geval van gerichte
verstoring om met opzet de ganzen geheel uit een gebied te verdrijven) .
Hier dient wel een duidelijk onderscheid gemaakt tussen Kolgans en
Kleine Rietgans; immers deze laatste staat gekend als méér
verstoringgevoelig dan de eerste. Vroeger onderzoek (Lievrouw 1985)
wijst op verstoringfrequenties van 0,6-1,6/u in Damme.

Op het einde van de projectwinter 2000/2001 werden voor 13
proefdeelgebieden de volgende variabelen opgesteld (zie figuur 1.1):

maat voor ganzengebruik (maximum aantal, aantal gansdagen,
verblijfsduur, .... )
karakteristieken van habitat: vorm-parameters via GIS te meten (box
1)
maat voor het voedselaanbod (box 2)
maat voo~ verstoring (box 3)

Dit alles werd uiteindelijk geanalyseerd op basis van multivariate
technieken om na te gaan welke variabelen nu effectief belangrijk of
bepalend zijn. Hieruit volgen dan adviezen naar beheersaspecten toe.
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Werkhypothese 7

De totale betekenis van de Oostkustpolders is meer dan de som van de
waarde der deelgebieden of complexen. Het gebruik van de OKP als
overwinteringsareaal zal echter mede beïnvloed worden door de recente
vormen van ganzenbeheer in de landen van herkomst.

In Nederland en Denemarken zijn via beheersovereenkomsten sommige
gebieden via bijvoedering met graan als voedsel of via rustgaranties
(oprichting reservaten, jachtverbod) bijzonder aantrekkelijk gemaakt
voor ganzen. In hoeverre dit effect heeft op de mate waarin de
Oostkustpolders worden gebruikt als overwinteringsgebied kan misschien
via vergelijking van aankomst- en vooral vertrekdata nagegaan worden
(bijvoorbeeld extra vroege wegtrek van Kleine Rietganzen wegens
lokkende graanakkers in Denemarken).

1.3 Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden in de volgende delen concreter
en meer gedetailleerd uiteengezet.

In deel 2 leidt dit tot een beeld van het aantalsverloop en de
verspreiding van Kolgans en Kleine Rietgans in Vlaanderen.

Deel 3 geeft een beschrijving van de telmethodiek door de jaren heen,
de ganzensoorten die in de Oostkustpolders in de afgelopen jaren zijn
waargenomen en de resultaten van dit veldwerk. Daarbij wordt speciale
aandacht besteed aan de veranderingen door de jaren heen in het moment
van aankomst, vertrek, wanneer de maximale aantallen worden bereikt en
de invloed van weersomstandigheden daarop. Verder volgen in dit deel de
beschrijving en analyse van de veranderingen in de ruimtelijke
verspreiding binnen een winter en tussen winters van ganzen in de
Oostkustpolders.

In deel 4 wordt aan de hand van uitgebreide statistische analyse
gezocht naar de relatie tussen verstoringsbron en het effect op ganzen.
Onderzocht werd onder meer of gevoeligheid voor verstoring verschilt
tussen beide ganzensoorten, of de gevoeligheid van ganzen voor
verstoring verandert in de winter, of verstoringsgevoeligheid verschilt
tussen gebieden of dat de gevoeligheid voor verstoring afhankelijk is
van de groepsgrootte. Bediscussieerd wordt of de verstoring van invloed
kan zijn op het verspreidingspatroon van de ganzen.

In deel 5 wordt nader ingegaan op de habitatselectie door
overwinterende ganzen in de Oostkustpolders. In een aantal
onderzoeksgebieden is onderzocht welke habitatkarakteristieken op
landschapsniveau de verspreiding van overwinterende ganzen beïnvloeden.
Karakteristieken bestaan onder andere uit gewas, openheid van het
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landschap, grootte van de percelen, enz. Tevens wordt onderzocht of de
beide ganzensoorten verschillende eisen aan hun omgeving stellen.

Deel 6 gaat volledig over de relatie tussen voedselaanbod en de
aanwezigheid van overwinterende ganzen in de Oostkustpolders.

In deel 7 tenslotte wordt de discussie gevoerd wat uitmondt adviezen in
voor het beleid.

In deel 8 worden enkele aandachtslijnen aangebracht voor verder
onderzoek.
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2 Aantallen en verspreiding van Kolgans Anser
aJbifrons en Kleine Rietgans Anser
brachyrhynchus in Vlaanderen (1987-2000) in
een NW-Europese context

Wouter Courtens, Koen Devos, Christine Verscheure, Patrick Meire & Eckhart
Kuijken

2.1 Inleiding

Tijdens het winterhalfjaar verzamelen ganzen zich in grote groepen en
zoeken ze gebieden op waar voedsel en rust in voldoende mate beschikbaar
zijn. Doordat ze zich meestal ophouden in overzichtelijke gebieden, kan VdU

de meeste soorten een significant deel van de populatie worden geteld. Door
het uitvoeren van simultane tellingen in het volledige winterareaal kan men
aldus een goed beeld krijgen van de populatiegrootte van de verschillende
soorten, de aantalstrend van de populaties en het belang van bepaalde
gebieden voor overwinterende ganzen. In het kader van de internationale
watervogeltellingen, georganiseerd door Wetlands International (het
voormalige International Waterfowl Research Bureau), worden overwinterende
ganzen in Vlaanderen al sinds 1967 medio januari geteld. Sindsdien kenden
de watervogeltellingen een hele evolutie, waarbij onder andere het aantal
tellingen werd uitgebreid tot zes. Voor het uitvoeren van de tellingen
wordt een beroep gedaan op de vrijwillige medewerking van amateur
veldornithologen. Momenteel worden worden ongeveer 500 gebieden
midmaandelijks bezocht van oktober tot en met maart. De vertaling van de
verzamelde monitoringgegevens, onder meer als referentiekader voor het
natuurbeleid in Vlaanderen (o.a. behoud en bescherming van waterrijke
gebieden), gebeurt door het Instituut voor Natuurbehoud (o.a. Devos et al.
1997, Devos et al. 1998). Van een aantal gebieden, zoals de
Oostkustpolders, worden bovendien ook tweewekelijks aanvullende
totaaltellingen uitgevoerd.

In Vlaanderen overwinteren vier soorten ganzen in aanzienlijke aantallen.
Dit zijn Kolgans Anser albifrons, Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus,
Toendrarietgans Anser fabalis rossicus en Grauwe Gans Anser anser. Deze
laatste is echter veel algemener tijdens de doortrekperiodes dan als
overwinteraar, bovendien hebben zich op een aantal plaatsen verwilderde
populaties gevestigd die het hele jaar door aanwezig zijn, zodat het
onderscheid tussen deze vogels en wilde Grauwe Ganzen soms moeilijk te
maken is (Kuijken & Devos 1996, Anselin et al. 1998). Brandganzen Branta
leucopsis worden hoofdzakelijk tijdens koude winters waargenomen (maximaal
enkele honderden). Ook bij deze soort zijn tijdens de voorbije tien jaar op
een aantal plaatsen (vooral in de Zwinregio en in de omgeving van Gent)
verwilderde vogels gaan broeden (Anselin et al. 1998), deze worden
vermoedelijk echter zelden tussen groepen overwinteraars gezien. Hoewel ze
soms massaal langs de Vlaamse Kust doortrekken, zijn pleisterende groepjes
Rotganzen Branta bernicla een vrij zeldzaam fenomeen in Vlaanderen. Deze
kustgebonden soort vindt hier immers weinig geschikte foerageergebieden
(Devos et al. 1998). Andere soorten zoals Dwerggans Anser erythropus,
Roodhalsgans Branta ruficollis, Sneeuwgans Anser caerulescens,
Taïgarietgans Anser fabalis fabalis en Witbuikrotgans Branta bernicla hrota
worden bijna jaarlijks gezien, maar zijn erg zeldzaam.
Vooral Kol- en Kleine Rietganzen overwinteren in internationaal belangrijke
aantallen in Vlaanderen. Zowel de totale populatiegrootte van beide soorten
als de toestand in de Vlaamse overwinteringsgebieden is tijdens de voorbije
15 jaar sterk veranderd, wat ervoor zorgt dat ook het aantal overwinterende
ganzen niet ongewijzigd is gebleven (o.a. Rose & Scott 1996, Madsen et al.
1999). Bovendien is duidelijk geworden dat Vlaanderen voor beide soorten,
maar vooral voor de Kleine Rietgans, een internationale
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verantwoordelijkheid draagt, zodat gepaste bescherrningsmaatregelen zich
opdringen.

In dit hoofdstuk worden de aantalsevoluties van beide soorten in Vlaanderen
in de periode 1987/88 tot 1999/00 besproken. Hierbij sluit het aan bij het
artikel van Meire et al. (1988) dat de aantallen en verspreiding in
Vlaanderen tussen 1981/82 en 1986/87 behandelde.

2.2 Materiaal en methode

Voor de Oostkustpolders zijn naast de mid-maandelijkse telgegevens ook data
van aanvullende twee-wekelijkse tellingen voorhanden. Voor de IJzervallei
(vanaf 1992/93) en de polders van NO-Vlaanderen en Antwerpen (beide vanaf
1993/94) zijn enkel mid-maandelijkse tellingen beschikbaar.
Het nadeel van de maandelijkse tellingen is dat met deze telfrequentie
zaken als maxima, aantalstrends in de loop van de winter en gemiddelde
aankomst- en vertrekdata minder accuraat kunnen worden bepaald, waardoor ze
in een aantal gevallen de waarde van een gebied minder goed weergeven. De
Oostkustpolders worden sinds 1958/59 minstens tweewekelijks geteld tijdens
het winterhalfjaar, wat een goed beeld geeft van de veranderingen die zich
voordeden in de loop van deze 40 jaar.
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Figuur 2.1. Ligging van de belangrijkste overwinteringsgebieden voor ganzen
in Vlaanderen. 10ostkustpolders; 2 = Polders NO-Vlaanderen; 3 = Polders
Beneden Schelde; 4 = IJzervallei. Bron: Meire et al. 1988.

2.3 Resultaten

Hoewel er tijdens het winterhalfjaar op talrijke plaatsen in Vlaanderen
ganzen worden waargenomen, concentreren de meeste vogels zich in een
viertal gebieden: de Oostkustpolders, de IJzervallei en de polders van NO
Vlaanderen en de polders langs de Beneden Schelde te Antwerpen (Figuur
2.1) •
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2.3.1 Oostkustpolders

De Oostkustpolders (ca. 23.000 ha) z1Jn gelegen tussen Oostende, Brugge en
de Nederlandse grens. Ze worden gekenmerkt door een vrij grote
landschappelijke openheid en een afwisseling van permanente graslanden (al
dan niet met microreliëf) met akkergebieden.
Sinds de ontdekking van de eerste overwinterende ganzen tijdens de winter
1958/59, evolueerden de Oostkustpolders tot het belangrijkste
overwinteringsgebied voor Kol- en Kleine Rietgans in Vlaanderen. Tijdens de
eerste twee decennia bleven de aantallen vrij laag, maar de harde winters
op het eind van de jaren '70 en het midden van de jaren '80 betekenden een
kentering (zie hoofdstuk 3). Waar vroeger enkel tijdens strenge winters
hoge aantallen Kol- en Kleine Rietganzen aanwezig waren, was dit in de
tweede helft van de jaren '80 en in de jaren '90 veel vaker het geval.

Kolgans

Wat opvalt in Figuur 2.2 zijn de vrij lage aantallen Kolganzen in de
periode voor de winter 1993/94 in vergelijking met de jaren erna. Met
uitzondering van de winter 1988/89 (17.400 ex.) liggen de maximale
aantallen tussen 1987/88 en 1993/94 tussen de 8000 en 16.000 ex .. Na de
winter 1993/94, waarin een maximum van ruim 34.000 Kolganzen werd geteld,
lag het aantal overwinteraars aanzienlijk hoger, met jaarlijkse maxima van
meer dan 20.000 ex .. Deze aantalsstijging moet worden gezien in het kader
van de stijgende trend die ook uit de volledige dataset naar voor komt (zie
hoofdstuk 3).
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Figuur 2.2. Maximale aantallen van de Kolgans Anser albifrons in de
Oostkustpolders in de periode 1987/88 tot 1999/2000.

Hoewel vaak reeds vanaf eind september trek van Kolganzen over Vlaanderen
wordt vastgesteld, komen de eerste overwinteraars meestal pas vanaf begin
november in de Oostkustpolders aan (Bijlage 2.1a en 2.lb). Na half november
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beginnen de aantallen geleidelijk toe te nemen, zodat begin december
meestal 5000 à 6000 Kolganzen aanwezig zijn. De grootste aantalstoename
doet zich voor in de maand december waarbij het maximale aantal meestal in
de eerste twee weken van januari geteld wordt. Vanaf half januari en vooral
in februari trekken de meeste vogels weg zodat halfweg maart bijna alle
Kolganzen verdwenen zijn.

Kleine Rietgans

De aantalsstijging van de Kleine Rietgans tussen 1987/88 en 1999/2000 is
meer uitgesproken dan bij de Kolgans. Eind jaren '80 - begin jaren '90
overwinterden jaarlijks ca. 9000 tot 11.500 ex. aan de Oostkust (Figuur
2.3). In de winter 1992/1993 werd het tot dan toe hoogste aantal voor de
Oostkustpolders vastgesteld (17.000 ex.). Vanaf dan werden, met
uitzondering van de winter 1995/96 steeds hogere aantallen geteld, met als
absoluut maximum 36.800 ex. in 1998/99.
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Figuur 2.3. Maximale aantallen van de Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus
in de Oostkustpolders in de periode 1987/88 tot 1999/2000.

De eerste Kleine Rietganzen bereiken de Oostkustpolders in de laatste week
van oktober of begin november (Bijlage 2.2a en 2.2b). De aantallen lopen
sterk op in november, waarbij de piek bereikt wordt tussen halfweg december
en begin januari. Nadat de maximale aantallen bereikt zijn vindt de
terugtrek snel plaats waardoor de meeste Kleine Rietganzen begin februari
verdwenen zijn.
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2.3.2 IJzervallei

Het kerngebied voor ganzen in de IJzervallei wordt gevormd door de
IJzerbroeken, gelegen op de rechter oever van de IJzer tussen Diksmuide en
Roesbrugge. Dit ca. 3000 ha grote gebied vormt het natuurlijke wachtbekken
van de IJzer en bestaat grotendeels uit overstroombare hooi- en weilanden.
De IJzerbroeken zijn vooral belangrijk als overwinteringsgebied voor
Kolganzen. De voorbije jaren werden hier tevens regelmatig kleine groepjes
Kleine Rietganzen (uitzonderlijk enkele tientallen) waargenomen. Ook in de
weidegebieden langs de IJzer stroomafwaarts van Diksmuide werden recent
grotere groepen Kleine Rietganzen opgemerkt met een maximum van 700 in
1999/2000.
Tot het begin van de jaren '90 werden enkel in strenge winters grote
aantallen Kolganzen in dit gebied waargenomen. Door afwezigheid van
langdurige koudeperiodes bleven de aantallen laag (maximaal enkele
honderden) tot en met 1996/97 (Figuur 2.4). Ondanks de vrij lage aantallen,
verbleven de Kolganzen vanaf 1992/93 wel gedurende meerdere weken in het
gebied. Vanaf de winter 1997/98 werd een sterke aantalsstijging
vastgesteld. Hierbij liepen de aantallen op van 2200 in 1997/98 tot 5800 in
1999/2000. Deze aantallen zijn evenwel afkomstig van de midmaandelijkse
watervogeltellingen, tussentijdse tellingen leverden soms veel hogere
aantallen (tot ruim 8000 ex.) op.
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Figuur 2.4. Aantalsverloop van de Kolgans Anser albifrons op de
midmaandelijkse tellingen in de IJzerbroeken in de periode 1991/92 tot
1999/2000.

Een opvallende vaststelling is dat naarmate meer Kolganzen in de
IJzerbroeken overwinterden, ze ook steeds vroeger in het gebied aankwamen.
Tot en met de winter 1995/96 werden de eerste Kolganzen pas op de december
of zelfs januaritelling gezien. In de drie volgende jaren waren op de
novembertelling steeds een 30-tal ex. aanwezig, terwijl in oktober 1999 al
een 200-ta1 Kolganzen in het gebied pleisterden.
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Een opvallend verschil met de Oostkustpolders is dat het maximum in de
IJzerbroeken pas op de februari-telling wordt bereikt, dus ongeveer een
volle maand na het piekmoment aan de Oostkust. Bovendien blijven de vogels
in het voorjaar ook langer en in hogere aantallen pleisteren dan in de
Oostkustpolders. Vanaf 1996/97 waren op de mid-maandelijkse maarttelling
steevast nog enkele honderden Kolganzen aanwezig (in maart 1999 zelfs nog
3100 ex.) en dit terwijl er op dat moment aan de Oostkust vaak nog maar
enkele tientallen ganzen worden geteld.

2.3.3 Polders langs de Beneden Schelde

De polders langs de Schelde ten noorden van Antwerpen waren lange tijd het
belangrijkste overwinteringsgebied voor Kolganzen na de Oostkustpolders.
Ondanks de sterke expansie van de Antwerpse zeehaven zijn een aantal
belangrijke foerageergebieden behouden gebleven. Op de linker oever van de
Schelde zijn dit de polders in de omgeving van Doel (Prosperpolder,
Arenbergpolder en Doelpolder) en de polder te Verrebroek. Lagere aantallen
(uitzonderlijk enkele honderden) worden geteld op de rechter Schelde-oever
en dan vooral op de terreinen van BASF (Zandvliet) .
De polders en schorren op de linker oever van de Schelde vormen in feite
één geheel met een aantal Nederlandse ganzengebieden, namelijk de
Hedwigepolder en het Verdronken Land van Saeftinge. De polders op de
rechter oever vormen dan weer één complex met de foerageergebieden bij Bath
en Ossendrecht in Nederland (Meire et al. 1988).
Na een piek in 1993/94 (4500 ex.) en lage aantallen (1000 ex.) in 1994/95
lijken de maximale aantallen de laatste vijf winters vrij stabiel te zijn
gebleven met jaarlijks ongeveer 2500 à 3000 overwinterende Kolganzen
(Figuur 2. 5) •
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Figuur 2.5. Aantalsverloqp van de Kolgans Anser albifrons op de
midmaandelijkse tellingen in de polders van de Beneden Schelde in de
periode 1993/94 tot 1999/2000.
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Doordat dit gebied enkel mid-maandelijks wordt geteld, is het moeilijk om
duidelijke trends te onderscheiden. Zo worden de maxima in de verschillende
jaren bereikt op de december-, januari- of februari telling. Wat wel opvalt
is dat er in dit gebied, net als in de IJzerbroeken en de Oostkustpolders,
een trend bestaat om steeds vroeger aan te komen. Dit vertaalde zich in
steeds hogere relatieve aantallen op de novembertelling, terwijl vanaf
1997/98 ook op de oktobertelling steeds enkele tientallen Kolganzen
aanwezig waren.

2.3.4 Polders van NO-Vlaanderen

De belangrijkste ganzengebieden in NO-Vlaanderen zlJn de reliëfrijke
polders tussen Assenede en Watervliet (het 'Krekengebied') en in mindere
mate ook de weilanden tussen Assenede en Eeklo. Hoge aantallen worden
voornamelijk tijdens strenge winters geteld, bij gebrek aan deze in de
jaren '90 lagen de maximale aantallen in de meeste jaren dan ook vrij laag,
met meestal slechts enkele honderden vogels aanwezig. Uitschieters waren er
in 1995/96 en 1999/2000 met maxima van respectievelijk 3100 en 2800 ex.
(Figuur 2.6).
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Figuur 2.6. Aantalsverloop van de Kolgans Anser albifrons op de
midmaandelijkse tellingen in de polders van NO-Vlaanderen in de periode
1993/94 tot 1999/2000.

Ook voor de polders van NO-Vlaanderen is het moeilijk om trends te bepalen.
Opvallend is dat de ganzen in de besproken periode in dit gebied vrij laat
aankwamen waarbij de eerste Kolganzen pas op de decembertelling werden
gezien.
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2.4 Discussie

Tijdens de voorbije 40 jaar deden zich uitgesproken populatieveranderingen
voor bij zowel Kolgans als Kleine Rietgans (o.a. Rose & Scott 1996, Madsen
et al. 1999). Vanzelfsprekend hadden deze ook gevolgen voor de toestand in
de Vlaamse overwinteringsgebieden. Daar we beschikken over een databank met
aantalsgegevens van enkele decennia konden deze veranderingen in kaart
worden gebracht. Dit is in het bijzonder het geval voor het belangrijkste
gebied, de Oostkustpolders.

Bij de Kolgans kunnen op basis van het overwinteringsareaal vijf populaties
worden onderscheiden. De vogels die tijdens het winterhalfjaar in
Vlaanderen pleisteren zijn afkomstig van de Baltische-Noordzee populatie,
zo genoemd omdat het grootste deel van de vogels in de landen rond de
Noord- en de Baltische Zee overwintert. Het broedgebied van deze ganzen
bevindt zich in het meest westelijke deel van de Russische toendra (Madsen
et al. 1999).
De belangrijkste doortrek- en overwinteringsgebieden liggen in Nederland,
Duitsland, Vlaanderen en in mindere mate Polen (Rose & Scott 1996,
Koffijberg et al. 1997, Mooij 1997, Madsen et al. 1999). Lage aantallen
Kolganzen worden jaarlijks in Frankrijk en Groot-Brittannië geteld (Yésou
1991, Madsen et al. 1999). Deze landen lijken sinds de jaren '60 aan belang
te hebben ingeboet, waarbij enkel in strenge winters nog enkele duizenden
Kolganzen worden genoteerd.
Hoewel de aantallen sterk afhankelijk zijn van de klimatologische
condities, wordt tijdens de najaarstrek in november 50 tot 90% van de
Kolganzen in de Baltische-Noordzee populatie in Duitsland gesignaleerd.
Sinds het begin van de jaren '60 is vooral het belang van West-Duitsland
voor overwinterende Kolganzen sterk toegenomen (Madsen et al. 1999) . Het
belangrijkste overwinteringsgebied voor Kolganzen is Nederland waar
jaarlijks, afhankelijk van de weersomstandigheden, 70 tot 85% van de
Baltische-Noordzee populatie en 40 tot 50 % van de volledige West
Palearctische populatie aanwezig is (Koffijberg et al. 1997).
Doordat tijdens de voorbije 40 jaar in de meeste West-Europese landen min
of meer regelmatige tellingen werden uitgevoerd kon een accuraat beeld van
de evolutie van de populatiegrootte worden geschetst. In deze periode kende
de Baltische-Noordzee populatie een sterke aantalsstijging: van 10.000 à
50.000 ex. in 1960 naar 400.000 à 600.000 in de jaren '90 (Madsen et al.
1999). Dit had niet enkel gevolgen voor de aantallen in de traditionele
overwinteringsgebieden, maar zorgde tevens voor de exploratie van nieuwe
gebieden, vooral dan in Nederland en Duitsland (Koffijberg et al. 1997,
Mooij 1997).

Conform deze trend steeg in deze periode ook het aantal overwinteraars in
Vlaanderen. Tussen het begin van de jaren '60 en halfweg de jaren '70 nam
de Vlaamse winterpopulatie licht toe van 2500 à 3000 tot 6000 ex .. Een
belangrijk keerpunt lijkt de opeenvolging van harde winters tussen eind
jaren '70 en medio jaren '80 te zijn geweest, waarbij de strenge winter
1978/79 (ruim 150.000 overwinterende Kolganzen) de toon zette. Sindsdien is
het aantal wintergasten geleidelijk aan toegenomen, met sinds het eind van
de jaren '80 mid-wintermaxima van 15.000 tot 30.000 ex .. Een uitschieter
was de winter 1995/96 toen in januari en februari bijna 50.000 Kolganzen,
of zo'n 10% van de Baltische-Noordzee populatie, in Vlaanderen pleisterden.

De Oostkustpolders vormen het belangrijkste overwinteringsgebied voor
Kolganzen in Vlaanderen met jaarlijks 60 tot 85% van de totale Vlaamse
winterpopulatie. De belangrijkste kerngebieden worden gevormd door de
polders rond Damme, Uitkerke, Klemskerke-Vlissegem, Meetkerke-Houtave,
Oudenburg-Stalhille en Knokke (zie ook Meire et al. 1988).
De aanwezigheid van meer dan 10.000 Kolganzen, werd tot halfweg de jaren
'80 vooral bepaald door het voorkomen van strenge winters (b.v. 1978/79,
1981/82, 1984/85, 1985/86 en 1986/87). Vooral in de jaren '90 echter werden

2.8



steevast maxima van meer dan 15.000 Kolganzen geteld, vanaf 1993/94 lagen
de maximale aantallen tussen de 20.000 en ruim 30.000 ex .. Dit illustreert
het toenemende belang van de Oostkustpolders als overwinteringsgebied voor
Kolganzen.
Tot het begin van de jaren '90 waren de IJzerbroeken in de IJzervallei
vooral belangrijk als opvanggebied voor ganzen in strenge winters, het was
pas in de loop van de jaren '90 dat grotere groepen ganzen gedurende
langere tijd bleven pleisteren. Deze trend werd duidelijk vanaf de winter
1991/92 en vooral vanaf 1994/95 toen enkele honderden Kolganzen gedurende
meerdere weken in het gebied aanwezig waren. Deze trend zette zich
versterkt verder vanaf 1996/97 met jaarlijks meerdere duizenden
overwinterende ganzen.
Vermoedelijk is dit alles een gevolg van de westwaartse verbreiding van het
Vlaamse winterareaal en vormen de IJzerbroeken een soort overloopgebied van
de Oostkustpolders. Een aanwijzing in die richting is ook de vrij late
aankomstdatum waarbij pas in december of zelfs januari aantallen van enige
betekenis worden genoteerd. Opvallend is ook de late vertrekdatum in
vergelijking met de Oostkustpolders waarbij op de mid-maarttelling nog
steeds vrij hoge aantallen aanwezig kunnen zijn. Verwacht wordt dat de
IJzerbroeken in de toekomst verder zullen evolueren naar een kerngebied
voor Kolganzen.
Ondanks de sterke uitbreiding van de Antwerpse haven en de hiermee gepaard
gaande vernietiging van een aantal foerageergebieden bleven de aantallen in
de polders langs de Beneden Schelde tijdens de voorbije jaren vrij stabiel
rond de 2500 à 3000 ex .. Het behoud van de belangrijkste voedselgebieden,
met name de polders rond Doel (Prosperpolder, Arenbergpolder en
Doelpolder), de polder te Verrebroek en de overige polderrelicten zijn
uitermate noodzakelijk voor het behoud van dit overwinteringsgebied voor de
Kolgans. Bovendien zijn deze polders, samen met het Groot Buitenschoor
(rechter Schelde-oever) en het Paardenschor (linker Schelde-oever) ook het
belangrijkste overwinteringsgebied voor de Grauwe Gans in Vlaanderen.
De trends in de polders van NO-Vlaanderen zijn minder duidelijk. Hoewel
tijdens de voorbije 7 winters slechts tweemaal meer dan 1000 ex. werden
geteld is ook dit gebied niet onbelangrijk, wat blijkt uit de aanwezigheid
van 20.000 Kolganzen in de winter 1995/96. Hieruit blijkt bovendien dat de
mid-maandelijkse tel frequentie voor ganzen zeker niet ideaal is wanneer men
het aantalsverloop van een soort en, hiermee gekoppeld, het belang van een
gebied wil achterhalen.
Behalve in de vier kerngebieden worden ook op andere plaatsen vaak kleine
groepjes Kolganzen waargenomen. Opmerkelijk is de situatie aan de Grensmaas
in Limburg waar de voorbije jaren met stijgende regelmaat groepjes
Kolganzen worden gesignaleerd. Meestal gaat het om maximaal enkele
honderden ex., maar ook piekaantallen van 2000 Kolganzen werden
vastgesteld.

Uitgebreid ringonderzoek heeft uitgewezen dat de in Vlaanderen
overwinterende Kleine Rietganzen afkomstig zijn van de broedpopulatie op
Spitsbergen, die geografisch volledig gescheiden is van deze op Groenland
(Madsen 1991, Madsen et al. 1999). Deze kende, vermoedelijk als gevolg van
een verhoogde bescherming en een verminderde jachtdruk, een markante
aantalsstijging die zich ook in de jaren '80 en '90 sterk doorzette met een
toename van 15.000-18.000 ex. op het einde van de jaren '70 naar 32.000
37.000 ex. (Rose & Scott 1996, Madsen et al. 1999).
De belangrijkste doortrek- en overwinteringsgebieden voor de Kleine
Rietgans liggen in Noorwegen, Denemarken, Nederland (Friesland) en
Vlaanderen. Tijdens de voorbije decennia heeft zich behalve een opvallende
aantalsstijging, ook een verandering in het verspreidingsbeeld voorgedaan,
zij het minder uitgesproken dan bij de Kolgans. Tijdens de najaarstrek
pleisteren de Kleine Rietganzen gedurende korte of langere tijd (tot 2
weken) in een aantal gebieden in Noorwegen (b.v. Bear Island, Nordland en
Trondheimsfjord). Van daaruit vliegen ze door naar Denemarken, waar ze
langs de westkust van Jutland geschikte voedselgebieden vinden. Waar de
Kleine Rietganzen tot het midden van de jaren '80 tot half november in
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Denemarken bleven pleisteren, zorgden veranderingen in het landgebruik,
samen met de toegenomen competitie van Grauwe Ganzen, ervoor dat de meeste
vogels voor half oktober al naar Nederland waren doorgevlogen. De
belangrijkste Nederlandse overwinteringsgebieden zijn beperkt tot het
zuidwestelijke gedeelte van de provincie Friesland. Ook daar werden
belangrijke fenologische veranderingen vastgesteld tijdens de voorbije twee
decennia. Tot voor kort werden de piekaantallen in november en december
genoteerd, maar als gevolg van een sterk vervroegde wegtrek naar de Vlaamse
Oostkustpolders, werden de maximale aantallen in de voorbije jaren tijdens
een korte periode (twee weken) rond eind oktober - begin november bereikt.
Enkele duizenden vogels blijven in Friesland tijdens het winterhalfjaar,
terwijl er ook een toenemende trend is om in Denemarken (en tijdens de
laatste winter zelfs in Noorwegen) te overwinteren (Madsen et al. 1999).

Ondanks de sterk positieve populatietrend en de westwaartse uitbreiding van
de Kleine Rietgans aan de Oostkust (zie hoofdstuk 3), vormen de
Oostkustpolders nog steeds het enige Vlaamse overwinteringsgebied. Wel
worden sinds de winter 1995/96 jaarlijks enkele exemplaren waargenomen
tussen de Kolganzen in de IJzerbroeken, met recent (1999/2000) ook grotere
groepen (tot 700 ex.) in andere delen van de Westkustpolders. Een
toekomstige uitbreiding van het winterareaal naar de polders aan de
Westkust behoort dus zeker tot de mogelijkheden.
De belangrijkste kerngebieden voor de Kleine Rietgans in de Oostkustpolders
liggen momenteel rond Uitkerke, Klemskerke-Vlissegem, Meetkerke-Houtave,
Oudenburg-Stalhille, Brugge (Speien) en Damme (Koolkerke), op Damme na
opvallend genoeg allemaal ten westen van de weg Brugge-Blankenberge.
In het begin van de jaren '60 overwinterden maximaal 250-500 Kleine
Rietganzen aan de Oostkustpolders. Tijdens de extreem harde winter 1962/63,
waarbij de meeste NW-Europese ganzenpopulaties naar het zuiden werden
gedreven, raakten de ganzen vertrouwd met de Vlaamse kustpolders. Tot het
eind van de jaren '70 fluctueerden de maximale aantallen tussen de 500 en
1500 ex •• Net als bij de Kolgans zorgden de opeenvolgende strenge winters
op het einde van de jaren '70 en de eerste helft van de jaren '80 voor een
positieve aantalstrend met maxima van 10.000 tot 15.000 Kleine Rietganzen.
In de loop van de jaren '90 zette deze trend zich verder, waarbij het
maximum van 36.800 Kleine Rietganzen werd bereikt in de winter 1998/99.
Erg belangrijk hierbij is dat een steeds groter percentage van de totale
Spitsbergen-populatie van de Kleine Rietgans aan de Vlaanderen overwintert.
Zo verblijft sinds 1992/93 75% tot ruim 90% van deze populatie in de
Oostkustpolders, wat dit gebied een uitzonderlijk belang verleent.

In de Oostkustpolders vormen de weidegebieden rond Damme het traditionele
overwinteringsgebied waar tot het einde van de jaren '70 het gros van de
ganzen pleisterde. Om de vogels de nodige bescherming te geven werd in 1960
een overeenkomst gesloten met de plaatselijke jagers om niet te jagen in
een gebied van 450 ha rond Damme. Mogelijk als gevolg van de toegenomen
rust stegen de aantallen aanzienlijk in de jaren '60 wat een hoge
begrazingsdruk en problemen voor de landbouw met zich meebracht. In een
poging om de ganzen te verspreiden over de polders, werd in 1968/69 een
gebied van 3000 ha rond Damme jachtvrij verklaard. Deze oppervlakte werd
meer dan verdubbeld in 1971/72 door de opname van het toen nog intacte
Achterhavengebied. In de loop van de jaren '70 stabiliseerden de aantallen
zich, wat de klachten van de landbouwers tot een minimum beperkte.
Een keerpunt kwam er toen de strenge winter 1978/79 hoge aantallen Kol- en
Kleine Rietganzen naar Vlaanderen dreef. In talrijke gebieden aan de
Oostkust werden toen voor het eerst ganzen waargenomen. De opeenvolging van
harde winters in de eerste helft van de jaren '80, in combinatie met het
nationale verbod op de jacht op ganzen sinds 1981/82 en de stijgende
aantalstrend van de totale populatie, leidden er toe dat de ganzen
gaandeweg de hele Oostkustpolders in gebruik namen.

Uit dit alles blijkt dat de Vlaamse poldergebieden, en in het bijzonder de
Oostkustpolders, van uitzonderlijk belang zijn voor overwinterende ganzen.
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Niet alleen herbergen ze jaarlijks een heel groot percentage van de
Spitsbergen-populatie van de Kleine Rietgans, ook voor Kolganzen zijn ze
door hun zuidelijke ligging een opvanggebied tijdens strenge winters.
Hierdoor is het van groot belang dat deze gebieden afdoende beschermd
worden en is het belangrijk te weten wat deze gebieden nu precies zo
geliefd maakt bij overwinterende ganzen, wat de aantalstoenames van beide
soorten heeft mogelijk gemaakt, wat de invloed van klimatologische
omstandigheden is en of de draagkracht van de Oostkustpolders bepaald kan
worden.

2.5 Conclusies

• Vlaanderen speelt, doordat het op de zuidgrens van het winterareaal
van de Kolgans en Kleine Rietgans ligt, op internationaal vlak een
belangrijke rol als overwinteringsgebied voor deze soorten. Hierdoor
vormen de Vlaamse pleisterplaatsen een noodzakelijke opvangzone voor
ganzen die tijdens strenge winters gedwongen worden naar het zuiden
te trekken. Bovendien verbleven in de voorbije jaren telkens 75 tot
ruim 90% van de op Spitsbergen broedende Kleine Rietganzen in de
Vlaamse kustpolders.

• In Vlaanderen kunnen vier belangrijke overwinteringsgebieden worden
onderscheiden. Dit zijn de Oostkustpolders (W-VI.), de IJzervallei
(W-VI.), de polders van NO-Vlaanderen (O-VI.) en de polders van de
Beneden Schelde (Ant.). Recent werden ook meerdere honderden
overwinterende Kolganzen gesignaleerd in de Maasvallei (Lim.).

• Het belangrijkste Vlaamse overwinteringsgebied wordt gevormd door de
Oostkustpolders. Hier overwintert jaarlijks 60 tot 85% van de Vlaamse
winterpopulatie. De stijgende aantalstrend die tijdens de voorbije 13
winters werd vastgesteld is een verderzetting van de trends die ook
voordien werd waargenomen. Vooral bij de Kleine Rietgans is deze
trend uitgesproken. De Oostkustpolders zijn tevens het enige
wintergebied van deze soort in Vlaanderen.

• In de loop van de jaren '90 ontwikkelde de IJzervallei zich van een
opvanggebied waar enkel tijdens harde winters grote aantallen ganzen
werden waargenomen tot een vaste winterpleisterplaats. Vooral sinds
1996/97 is dit verschijnsel uitgesproken. Dit kadert vermoedelijk in
de westwaartse uitbreiding van de ganzen die aan de Oostkustpolders
overwinteren. Mogelijk vormt de IJzervallei een overloopgebied van de
Oostkustpolders, waarbij een deel van de ganzen op de piekmomenten
doorvliegt naar de IJzervallei. Verwacht wordt dat ook in de toekomst
de aantallen in dit gebied zullen toenemen.

• Het behoud van de foerageergebieden in de polders langs de Beneden
Schelde is noodzakelijk voor het voortbestaan van dit
overwinteringsgebied voor de Kolgans.

• Gezien het internationale belang van de Vlaamse
ganzenoverwinteringsgebieden is een goede bescherming van deze hoogst
noodzakelijk.
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3 Aantalsverloop en verspreiding in de
Oostkustpolders (OKP) tijdens de periode
1967-2001

Eckhart Kuijken, Christine Verscheure, Steven Vantieghem, Wouter Courtens,
Wolf Teunissen & Patrick Meire

3.1 Inleiding
Beschermingsmaatregelen uitwerken voor populaties onderhevig aan
grote schommelingen door natuurlijke en antropogene invloeden vereist
het volgen van lange termijn ontwikkelingen. Meestal zijn dergelijke
gegevens niet beschikbaar. Watervogels vormen hierop een
uitzondering; sinds 1967 zijn er gecoördineerde watervogeltellingen
in Vlaanderen beschikbaar. Deze gebeurden onder stimulans en
coördinatie van het vroegere IWRB, nu Wetlands International. De
gegevens werden eerst op de Rijksuniversiteit Gent, later op het
Instituut voor Natuurbehoud (Brussel) samengebracht in databanken.

De monitoring van de overwinterende ganzen in de Oostkustpolders kan
bogen op een nog langere termijn van waarnemingen. Na de 'ontdekking'
in Damme op 17 februari 1958 door E. Kuijken & G. Burggraeve
(Vandekerckhove et al. 1960) werden meer dan veertig jaar lang zonder
onderbreking de aantallen ganzen per soort gelokaliseerd en geteld
tijdens hun winterverblijf, beginnend bij Damme en later uitzwermend
over de hele Oostkustpolders.
In wat hierna volgt wordt deze uitzonderlijke reeks waarnemingen over
een periode van bijna een halve eeuw samengebracht; aan de hand van
statistische verwerking wordt een beeld geschetst van het
aantalsverloop in de tijd zowel voor de Kleine Rietgans (Anser
brachyrhynchus) als voor de Kolgans (Anser albifrons) .

3.2 Materiaal en methode

3.2.1 Studiegebied
Deze studie heeft betrekking op het onderzoek van het aantalsverloop
van de ganzen in de Oostkustpolders. In bijlage 3.1 wordt een
overzicht gegeven van het studiegebied.
In de aanvangsjaren beperkte het studiegebied zich tot Damme en
direkte omgeving (Kuijken 1967, Kuijken 1975). Naarmate de ganzen in
aantal toenamen als gevolg van de plaatselijke, en later landelijke
jachtstop namen de ganzen nieuwe gebieden in gebruik genomen (Kuijken
& Meire 1987, Meire et al. 1988).
De Oostkustpolders werden opgedeeld in 12 samenhangende
pleisterplaatsen, complexen genoemd (Meire & Kuijken 1991). Elk
complex werd opgedeeld in 'gebieden' met een unieke code. In totaal
werden op 176 unieke gebiedscodes gedefinieerd in de loop van de
jaren. De pleisterplaatsen van Uitkerke werden bijvoorbeeld gebundeld
in complex 7, opgedeeld in 22 gebieden, met gebiedscode 701 tot en
met 722 (zie kaart in bijlage 3.1). De totale oppervlakte van al deze
deelgebieden beslaat ongeveer 226 km? Bij het noteren van
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waarnemingen en het invoeren van gevens in de databank (zie verder)
zijn deze gebiedscodes van bijzonder belang gebleken. Ook
vrijwilligers krijgen deze kaarten ter beschikking waardoor ook hun
bijdrage kon meegenomen worden in de data.

3.2.2 Te/methode
Tellingen van ganzen werden bijna steeds uitgevoerd vanaf de weg om
verstoringen te vermijden. Naast de verrekijker kon sinds 1961
gebruik gemaakt worden van een lichte hand-teleskoop. Vanaf 1969 kon
men beschikken over een zeer stabiele en optisch sterke binoculaire
telescoop van het merk Zeiss met vergroting 20-40 maal. Dit toestel
garandeerde onderscheid tussen de soorten enerzijds, en tussen
adulten en juvenielen anderszijds, ook in winderig winterweer. In de
loop van de studieperiode kwam ook voor de amateurteller steeds
betere optiek op de markt wat de nauwkeurigheid in het onderscheiden
van de soorten bevorderde.
Jonge kolganzen, Kleine Rietganzen en Rietganzen kunnen door een
onervaren waarnemer gemakkelijk verward worden. Jonge kolganzen
hebben immers nog niet de typische kenmerken, en de
weersomstandigheden 's winters laten niet steeds toe om de
kenmerkende verschillen zoals kleur van de poten, lengte en kleur van
de snavel goed waar te nemen. Hier speelt de ervaring van de
waarnemer een doorslaggevende rol.
Bij de Kleine Rietgans blijft het verschil tussen adulte en jonge
vogels bijzonder moeilijk waar te nemen te velde, vooral vanaf de
maand november.

Alhoewel de tellingen zeer intensief en regelmatig plaatsvonden is er
toch in de loop van de jaren een duidelijke verschuiving van de
inspanningen. Bij de aanvang (1959/60 - 1974/75) was de aandacht
vooral gericht op Damme en het totaal aantal ganzen per gebied. De
frequentie van de tellingen evolueerde van vier tellingen per week in
Damme in de eerste jaren naar een huidige frequentie van twee
totaaltellingen per maand van de hele Oostkustpolders.
De tellingen in de periode 1965-1975 gebeurden in het raam van het
doktoraatsonderzoek van E. Kuijken en hadden o.m. tot
wetenschappelijk doel de 'carrying capacity' van Damme als
pleisterplaats te onderzoeken. Daarbij was het aantal gansdagen
(ongeacht de soort) belangrijker dan de verhouding van de soorten per
locatie.

Naarmate het aantal ganzen toenam en het aantal gebieden waarin zij
zich bevonden werd het noodzakelijk om in twee of zelfs meer
'ploegen' te tellen, waarbij autotelefoon en later gsm belangrijke
hulpmiddelen werden (voornamelijk bij massale verstoringen om
dubbeltellingen te vermijden). Vanaf 1985 werd steeds minstens met
twee telploegen waargenomen (enerzijds Eckhart Kuijken en Christine
Verscheure en anderzijds Patrick Meire met losse medewerkers) .

Pas vanaf 1985 werd systematisch gebruik gemaakt van de opdeling van
de Oostkustpolde ~ in gebieden' en 'complexen', duidelijk
afgebakende gebieden die niet doorsneden worden door wegen (zie kaart
in bijlage 3.1). Deze gebiedenkaart werd in de loop van de jaren
verder aangevuld en verfijnd, en bleek een zeer handig instrument

3.2



resulterend in grote nauwkeurigheid. Waarnemingen werden vanaf het
begin systematisch en chronologisch te velde genoteerd in genummerde
notaboekjes, in totaal zo'n 58.
Met de opdeling in simultaantellingen vanaf 1985 werden dezelfde dag
nog de resultaten op overzichtsformulieren samengebracht en de
locaties op kaart ingetekend.

3.2.3 Invoer in de databank
Aangezien voor de analyse zoveel mogelijk gelijkwaardige en
vergelijkbare gegevens noodzakelijk waren kon slechts worden
teruggegaan tot winter 1967/68 (34 winters werden aldus ingevoerd).
Van de beginjaren werden niet alle tellingen opgenomen (een groot
aantal waren geen totaaltellingen), maar eerder werd gezocht naar
opname van totaaltellingen met een frequentie vergelijkbaar met de
huidige frequentie. Per winter werden aldus minstens tien en ten
hoogste 20 totaaltellingen geselekteerd met een maximale spreiding
over de winterperiode. Een groot deel van de oude veldnota's werden
tijdens dit projekt overgeplaatst op standaardformulieren en daarna
ingebracht in een access-databank. De velden van deze databank
bevatten volgende gegevens: datum, locatie (gebiedscode), groep,
habitat, soort gans, aantal de soort in de groep, en waarnemer.

3.2.4 Berekening van een aantalgansdagen
Veronderstel dat in de loop van de winter aan een bepaalde locatie N
bezoeken worden gebracht, en dit op de tijdstippen t 1, t 2, ... ,tN, en
dat de respectieve aantallen aanwezige ganzen worden gegeven door Yl,

Y2, ••• , YN. Het cumulatief aantal gansdagen r geassocieerd met deze
locatie is per definitie gelijk aan de oppervlakte onder de (t,y)

curve. De formule voor de numerieke berekening van ris
N

r = LY; (1;+1 ;tj-J)

1=1

waarbij YO=YN+l=O, to=tc'r, en tN+1=tN+r'. Hier werd ervoor gekozen om
r-=r' =7 dagen te nemen.

3.2.5 Bepaling van datum van aankomst, datum van maximum en datum
van vertrek

Voor deze data zou men de teldag kunnen nemen waarop het betreffende
fenomeen werd vastgesteld. Bijvoorbeeld wordt de vertrekdatum dan
gelijkgesteld aan de laatste teldag waarop ganzen werden gezien. Bij
een tweewekelijkse telfrequentie loopt men echter het gevaar dat de
op deze manier bekomen fenologiegegevens sterk worden bepaald door de
preciese data waarop wordt geteld. Deze teldata zijn immers elk jaar
weer anders. Gedurende opeenvolgende jaren werd wel dikwijls tijdens
dezelfde weekends geteld, maar door deze keuze schuift de teldatum
meestal net één dag per jaar op. Dit zou er toe kunnen leiden dat
bepaalde aanwezige verbanden onopgemerkt blijven, of anderzijds dat
men trends detecteert die er in werkelijkheid niet zijn. Om dit te
verhelpen, wordt een meer modelmatige benadering van dit probleem
voorgesteld.

3.3



Vooreerst wordt voor elke teldag bepaald welk percentage van het
totaal aantal gansdagen tot dan toe reeds verstreken is. Als datum
van aankomst wordt dan genomen de dag tot waarop 2,5% van het totaal
aantal gansdagen is doorgebracht, terwijl de datum van vertrek wordt
gelijkgesteld aan de datum waarop de grens van 97,5% van dit aantal
wordt bereikt. Tot slot wordt in plaats van de dag van het maximum de
dag genomen waarop de helft van het aantal gansdagen verstreken zijn.
De interpolatie werd uitgevoerd door aan de vermelde percentages een
niet-parametrische regressielijn te fitten via de techniek van
smoothing splines. Meer bepaald werd gebruik gemaakt van een kubische
B-spline (Hastie & Tibshirani 1990).
Het gebruik van de voorgestelde techniek is grafisch geïllustreerd in
figuur @@. De drie figuren hebben betrekking op het aantalsverloop
van de Kleine Rietgans tijdens de winters 1967/68, 1995/96 en
2000/01. De winters 1967/68 en 2000/01 blijken een vrij gelijkaardig
patroon te vertonen, alhoewel het hierbij gaat om een heel
verschillende absolute aantallen. Na de aankomst van de eerste Kleine
Rietganzen lopen de aantallen op. Eerst gebeurt dit geleidelijk aan,
waarna de aantallen steeds sneller toenemen om uiteindelijk een
maximum te bereiken. Daarna vallen de aantallen echter vrij snel en
plots terug tot op minder dan de helft van dit maximum. Ook het
aantal dat dan nog overblijft neemt langzaam maar zeker af, alhoewel
een klein aantal ganzen nog lange tijd aanwezig kan blijven.
Tijdens de winter 1995/1996 wordt echter van dit patroon normale
afgeweken. Door extreme weersomstandigheden worden tijdens dat jaar
de Kleine Rietganzen eind februari immers gedwongen voor de tweede
keer in één winter naar Vlaanderen af te zakken (Kuijken et al.
1997) .

Uit figuur 3.1 blijkt dat tijdens een normaal winterverloop een
smoothing spline de gecumuleerde aantallen gansdagen goed beschrijft.
De grenzen van 2,5% en 97,5% van het aantal gansdagen blijken min of
meer samen te vallen met de tijdstippen waarop het gros van de ganzen
aankomen respectievelijk vertrekken. De gebruikte methode heeft dus
als bijkomend voordeel dat men zich ontdoet van de kleine aantallen
ganzen die reeds heel vroeg op het seizoen aanwezig zijn, alsook van
de enkelingen die zeer lang blijven hangen. De aankomstdatum zoals
hier bepaald, komt dus vrij goed overeen met het tijdstip waarop het
proces echt op gang komt, terwijl de vertrekdatum samenvalt met het
moment waarop het proces aan zijn eind is gekomen. Het verloop van de
aantallen tijdens de winter 1967/68 maakt duidelijk dat de grens van
50% van het aantal gansdagen niet samenvalt met het maximum aantal
indien de afname van de aantallen in de tweede winterhelft niet
symmetrisch verloopt aan het oplopen van de aantallen in het begin
van het seizoen.

Voor de exceptionele winter 1995/96 blijkt de gebruikte methode niet
zo adequaat te zijn. De smoothing spline die de toename van het
aantal gansdagen over de tijd beschrijft, doet zijn naam niet veel
eer aan. Bovendien wordt de vertrekdatum vastgesteld op een moment
dat nog massaal veel ganzen aan de Oostkustpolders aanwezig zijn. De
gebeurtenissen op het eind van deze winter zijn echter zodanig
uitzonderlijk dat de winter bij elke lange-termijnanalyse het best
buiten beschouwing wordt gelaten. Overigens zijn de Kleine Rietganzen
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Figuur 3.1. Aantalsverloop van de Kleine Rietgans tijdens de winters
1967/68, 1995/96 en 2000/01. De kruisjes tonen de waargenomen
aantallen (herschaaid op het maximum). De cirkeltjes geven het
cumulatief aantal gansdagen tot op een bepaalde datum weer. De volle
lijn geeft het verloop van de gemodelleerde versie van deze laatste.
Tevens worden de 2,5%, 50% en 97,5%-grenzen van dit gemodelleerde
aantal gansdagen getoond.
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die winter twee keer vertrokken aan de OKP. Over welk van de twee de
voorkeur geniet, is discussie mogelijk.

3.2.6 GAM-modelJering
Veel statistische technieken zoeken naar lineaire verbanden tussen
een respons en een of meerdere verklarende variabelen. Niet
lineariteiten kan men proberen te modelleren middels polynomiale
termen en/of parametrische transformaties. Hier is echter een meer
adaptieve aanpak vereist. Uit vroeger onderzoek is immers het sterk
vermoeden gekomen dat incidentele gebeurtenissen (bijvoorbeeld een
strenge winter, de wijziging van de beschermingsstatus van een ander
overwinteringsgebied, _) tot het ontstaan van nieuwe trends kunnen
leiden (Meire & Kuijken 1991). Veralgemeende additieve modellen
(Hastie et al. 1990), of kortweg GAM - naar het engelstalige anagram
- lenen zich hier beter toe.

De systematische

i.e. de som van
van de niet
veroorzaakt door

component van een GAM-model heeft als algemene vorm
q(x) =a + f. (XJ )+ f 2(x])+ ... + f p (Xp),

functies f i van de predictoren Xi. Men gaat dus uit
onbelangrijke veronderstelling dat de effecten
meerdere variabelen en/of factoren additief zijn.

Verschillende types functies zijn mogelijk:
• eenvoudige transformaties van de verklarende variabele X,

bijv. :
een logaritmische functie: log(x)

een polynomiale functie: ao +a.x+ ... +apxP

sinusfunctie: ysin(m+p)

• stapfuncties : bekomen door het opnemen van kwalitatieve
factoren als verklarende variabelen

scatterplot smoohters: Het betreft hier niet-parametrische technieken
om een regressie uit te voeren op een flexibele, door de data
bepaalde manier. Tot deze categorie behoren o.a. kernel smoothers,
smoothing splines, en locally weighted polynomials.

Vooral dit laatste type functies verschaft het gebruik van GAM
modellen extra flexibiliteit bij de modellering van een bepaalde term
in een additief model. Men hoeft zich nu immers niet langer bezig te
houden met het opstellen van een exacte parametrische functionele
vorm aan de hand waarvan men een bepaald verband wil modelleren,
wanneer een bepaalde functie niet onmiddellijk voor de hand ligt.
Hier werden bij de modellering als scatterplot smoothers enkel
smoothing splines gebruikt.

Net zoals bij een veralgemeend lineair model (GLM) verhoudt de
systematische component ~ zich tot de verwachte waarde van de respons
IJ =E[Y] via een link-functie q =g(u). Voor alle beschouwde modellen

werd als link-functie de identieke functie ~ = J.l genomen. Bovendien
werden omtrent de verdeling van de respons geen distributionele
veronderstellingen gemaakt wegens het ontbreken van theoretische
grondslagen hiervoor. Voor het schatten van de modellen diende
derhalve de zogenaamde quasi-likelihood geoptimaliseerd te worden.
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Om verschillende modellen tegenover elkaar af te wegen, kan gebruik
worden gemaakt van de deviance D. Dit is een maat die aangeeft hoe
sterk de gemodelleerde waarden afwijken van de geobserveerde.
Beschouw twee modellen M2EM1 • Voor hun respectievelijke deviances
geldt dus D1>D2 , en voor hun respectievelijk aantal residuele
vrijheidsgraden df1>df2 • Nu kan de nulhypothese worden getest dat M2 

ondanks het feit dat het een uitgebreider model is - geen verbetering
inhoudt ten opzichte van MI. Hiervoor kan worden gebruik gemaakt van
een F-test. De geobserveerde waarde van de testgrootheid wordt
bekomen als

F = (DI -D2 )!(dfi -dh)
D2 ! df2

en is onder de nulhypothese F-verdeeld met dfl - df2 vrijheidsgraden
voor de teller en df2 vrijheidsgraden voor de noemer. Voor het
selecteren van een adekwaat model werd een voorwaartse stapsgewijze
procedure gevolgd. Het vertrekpunt vormt het model waarbij de totale
variantie is toegekend aan de random component (NULL). Eén voor één
wordt dan de telkens de meest significante term toegevoegd, waarbij
ook de smooth terms werden beschouwd met een equivalent aantal
vrijheidsgraden gaande van 2 tot 9. Vanaf het toevoegen van een
tweede term aan het model werd telkens ook nagegaan of de voorgaande
model termen nog wel een significante bijdrage hadden.

3.3 Resultaten

3.3.1 Overwinterende soorten
Veruit de meeste grote ganzenconcentraties in de periode van 1967/68
tot 2000/01 bestaan uit Kolganzen (59 % van alle getelde ganzen) en
Kleine rietganzen (38 % van alle getelde ganzen). Daarnaast kunnen
minder frequent en/of in kleinere aantallen een 16-tal andere soorten
opgemerkt worden (tabel 3.1).
Dit onderzoek beperkt zich tot het aantalsverloop van Kolgans en
Kleine Rietgans, omdat deze beide soorten veruit het meest
waargenomen worden. Uit tabel 3.1 dat de overige soorten in veel
geringere mate voorkomen. Van zeldzame tot zeer zeldzame soorten
zoals Dwerggans, Taigarietgans, Roodhalsgans, Witbuikrotgans,
Sneeuwgans, Indische gans, Zwarte rotgans is niet niet met zekerheid
bekend of ze 'wild' zijn. Zo kunnen ze exemplaren zijn die ontsnapt
zijn uit gevangenschap.

3.3.1.1 }()~

De Kolgans (Anser albifrons) is een bruine gans met zwarte
buikstrepen, witte voorhoofdsbles, rose snavel en oranje pot~n die
broedt in de boomloze toendra's van Noord-Rusland tot Midden Syberië.
De juvenielen hebben de specifieke uiterlijke kenmerken nog niet in
de eerste winter.
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Tabel 3.1. Het totaal aantal getelde ganzen in de waarnemingsperiode per
soort en het aandeel van die soort (%) in het totaal aantal getelde
ganzen.

Soort totaal aantal qeteld %
1 Kolgans 2 952 985 59,0
2 Kleine Rietgans 1 908 363 38,2
3 Grauwe gans 96 368 1,9
4 Toendra rietgans 29 668 0,6
5 Brandgans 12 261 0,2
6 Rotgans 405 < 0,1
7 Canadese gans 308 < 0,1
8 Witbuikrotgans 151 < 0,1
9 Nijlgans 85 < 0,1
10 Dwerggans 77 < 0,1
11 Indische gans 68 < 0,1
12 Taïga rietgans 52 < 0,1
13 Roodhalsgans 42 < 0,1
14 Magelaangans 18 < 0,1
15 Sneeuwgans 13 < 0,1
16 Rietgans Johanseni 6 < 0,1
17 Ross gans 2 < 0,1
18 Zwarte rotgans 1 < 0,1

Som 5 000 874

De westeuropese populatie van de Kolgans trekt via het noorden van
Rusland en Baltische staten naar Polen en NO-Duitsland; de centraal
en oost-Europese populaties hebben meer oostelijke trekroute over
Kazakstan e.d•. Het belangrijkste winterareaal van baltische
noordzeepopulatie: NW-Duitsland, Nederland, Vlaanderen, Engeland
(Mooij et al. 1999).
De totale Baltische-Noordzee populatie (NW-Europa) vertoont een groei
ca. 60.000 in de jaren '60 tot actueel ca. 750.000 waarvan zo'n
25 000 tot 50 000 overwinteren in de Oostkustpolders (Kuijken 2000).
In figuur 3.2 een overzicht van de maxima van deze soort in de
Oostkustpolders ten opzichte van de populatiegrootte.

3.3.1.2 Kleine Rietgans
De Kleine Rietgans (Anser brachyrhynchus) is een iets zwaardere soort
dan voorgaande, heeft een opvallend bleke rug, bruine flanken,
donkerbruine hals en kop, donkere snavel met roze tekening en roze
poten.
De continentale populatie van deze soort broedt in Spitsbergen en
trekt van Spitsbergen via Noorwegen naar Denemarken met onze
Oostkustpolders als meest zuidelijke winterverblijfplaats. Daarnaast
is er een duidelijk afgescheiden populatie die broedt in Groenland en
Ijsland met overwinteringsgebieden in Groot-Brittannië en Ierland
(Madsen et al. 1999).
De Kleine Rietganzen die in de Oostkustpolders voorkomen behoren
allen tot de populatie van Spitsbergen. Uit ringonderzoek is bekend
dat slechts zeer sporadisch uitwisseling is tussen beide populaties
(Madsen et al. 1999). Deze populatie nam toe van van ca. 15.000 in
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Figuur 3.2. Overzicht van maxima in de OKP en populatiegrootte bij
Kleine Rietgans.

jaren '60 tot een piek van 40.000, met nadien een daling tot 34 000
vogels gevolgd door terug een lichte stijging. Het wintermaximum in
de Opstkustpolders varieert, met een maximum van 37 000 vogels
(Kuijken 2000). Figuur 3.3. geeft een overzicht van de maxima van de
Kleine Rietgans in de Oostkustpolders ten opzichte van de
populatiegrootte.

3.3.2 Winterove~chten

Er werden verschillende artikels gepubliceerd met overzichten per
winter of per periode. De periode van 1959/60 tot 1966/67 wordt
uitvoerig behandeld in de licentiaatsthesis van Eckhart Kuijken
(1967). Dit onderzoek werd verder gezet en voor de periode van
1965/66 tot 1973/74 vinden we een uitvoerige studie van de
overwinterende ganzen in damme in het doktoraat van Eckhart Kuijken
(1975). Daarna korte overzichten van verschillende opeenvolgende
winters (Kuijken 1982, Kuijken 1983, Meire et al. 1985, Kuijken et
al. 1986, Devos 1987, Meire 1987, Devos et al. 1988, Meire & Kuijken
1988, Meire & Kuijken 1989, Meire & Kuijken 1991). Overzichten van
een langere periode en in een breder perspektief vinden we terug in
Meire et al. 1988 en Meire & Kuijken 1991.
Nu de gegevens van de voorbije 34 winters voor het eerste
samengebracht zijn in een homogene en betrouwbare database kan voor
het eerst een analyse uitgevoerd worden over langere termijn.

3.3.3 Globale variatie in aantalsverloopper winter
Wanneer de grafieken van het aantalsverloop van de voorbije 34
winters per winter vergeleken worden (zie bijlage 3.3) dan valt op
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Figuur 3.3. Overzicht van maxima in de OKP en
populatiegrootte bij de Kolgans.

aantallen toenemen tot een maximum wordt bereikt waarna al gauw de
aantallen weer gaan dalen. Het moment van het maximum verschilt
meestal voor beide soorten wat een 'shift' geeft. In vergelijking tot
de Kolgans komt de Kleine Rietgans vroeger aan, bereikt een paar
weken eerder haar maximum en vertrekt duidelijk vroeger. Een typisch
voorbeeld van dit verloop is de grafiek van winter 1997/98. In
uitzonderlijke gevallen kan zich tijdens de voorjaarstrek een
terugkeer uit het noorden voordoen wanneer Kleine rietganzen door een
koudegolf worden overvallen in Denemarken. Dit fenomeen werd
bevestigd aan de hand van waarnemingen van individueel gemerkte
ganzen (Kuijken & Verscheure 2000).
Uit de grafieken blijkt ook dat de relatieve aantallen van de beide
soorten in de loop van de jaren sterk gewijzigd zijn. Een toenemend
aandeel Kleine Rietgans op het totaal aantal ganzen is vooral vanaf
1990 duidelijk waarneembaar. Zo domineert de Kleine Rietgans
duidelijk tijdens de winter 1999/2000 in vergelijking met
bijvoorbeeld de winter van 1973/74.
Grafieken met een 'put' zols bijvoorbeeld voor de winter 1972/73 doen
vermoeden dat een aantal ganzen in gebieden zit buiten de
Oostkustpolders. Enige twijfel omtrent de totaliteit van de
totaaltellingen van de zestiger en zeventiger jaren mag wel
vooropgesteld worden. Immers, de focus was dusdanig op Damme en
direkte omgeving gericht dat gebieden zoals Klemskerke en Zwaanhoek
niet behoorden tot de regelmatige telgebieden. In de betreffende
oudere notaboeken wordt gesuggereerd dat 'de ganzen verdwenen zijn en
allicht in Speien of Meetkerke (Lage Moeren) zitten'.
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3.3.4 Verspreiding van Kolgans en Kleine Rietgans in de Oostkustpolders

3.3.4.1 Materiaal en methode

De kaarten die de verspreiding van de ganzen in periodes van vijf
jaar weergeven (fig. 3.4; zie ook bijlage 3.2) zijn gebaseerd op het
gemiddelde aantal ganzen dat per totaaltelling werd geteld in een
gebied. Daar de totaaltellingen gelijkmatig over het ganzenseizoen
zijn gespreid, geeft dit getal een goed beeld van het relatieve
belang van de verschillende gebieden.

3.3.4.2 FtesuJtaten
Sinds de ontdekking van de eerste overwinterende ganzen in de
Oostkustpolders tijdens de winter 1958/59 kenden niet enkel de
aantallen, maar ook de verspreiding van zowel Kolgans als Kleine
Rietgans een sterke evolutie (fig. 3.4). Een aantal factoren, waarvan
de aantalsstijging van beide soorten, het voorkomen van enkele erg
harde winters en het afschaffen van de jacht op ganzen de
belangrijkste zijn, lagen ten grondslag aan de uitbreiding over de
gehele Oostkustpolder.
Hoewel voor de periode tussen 1958/59 en 1967/68 geen bruikbaar
cijfermateriaal voor handen is, blijkt duidelijk uit figuur 3.4. dat
de zone rond Damme zich tot een kerngebied voor ganzen heeft
ontwikkeld. De drijvende kracht hierachter is vermoedelijk de
instelling van een jachtverbod in deze gebieden geweest. In 1960 werd
in samenspraak met de lokale jagers besloten een zone van 450 ha
jachtvrij te maken, in 1968/69 werd deze uitgebreid tot 3000 ha en in
1971/72 tot 6250 door opname van het Achterhavengebied van Zeebrugge.
In deze periode waren vooral de gebieden 110 en 120 van groot belang,
terwijl ook de gebieden 130, 140, 150, 160 en 170 bijna jaarlijks
belangrijke aantallen herbergden. Niet toevallig waren het ook deze
gebieden waar de ganzen rust genoten dankzij het jachtverbod.
Dezelfde trend werd ook vastgesteld tijdens het grootste deel van de
jaren '70, met vooral de gebieden rond Damme als traditionele
pleisterplaatsen (bijlage 3.2). Sporadisch werden ook ganzen buiten
deze zone gezien, met als opmerkelijkste feit de vestiging van een
jaarlijkse pleisterplaats te Speien (gebied 201).
Een belangrijke verandering in het verspreidingspatroon werd
veroorzaakt door de harde winters van 1978/79 en 1981/82 waarin hoge
aantallen ganzen naar Vlaanderen moesten uitwijken. Talrijke gebieden
werden hierbij voor het eerst bezocht en algemeen wordt aangenomen
dat deze feiten aan de basis lagen voor de ontdekking als
pleisterplaats van de Oostkustpolders in hun geheel (fig. 3.4 en
bijlage 3.2). Dit werd bovendien ook in de hand gewerkt door het
instellen van een nationaal jachtverbod op ganzen, waardoor de rust
in de hele polder werd gegarandeerd.
Ook de periode 1981/82 tot 1986/87 werd gekenmerkt door een aantal
strenge winters (1984/85, 1985/86 en 1986/87) tijdens dewelke opnieuw
hoge aantallen ganzen naar de Oostkustpolders uitweken. Tijdens
dergelijke winters wordt duidelijk dat het gebied erg belangrijk is
als uitwijkplaats wanneer het voedsel in noordelijker gelegen
overwinteringsgebieden door sneeuwval onbereikbaar is geworden.
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Figuur 3.4. Verspreiding van Kolgans en
Oostkustpolders in de periode 1967-1971
(midden) en 1996-2001 (onder).
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Deze drie opeenvolgende harde winters luidden de definitieve
ingebruikname van de volledige Oostkustpolders als
overwinteringsgebied in. Daar waar in het begin van de jaren '82
enkel tijdens de harde winter 1981/82 ganzen aanwezig waren buiten
Damme, werden na 1986/87 in het overgrote deel van de telgebieden
pleisterende ganzen waargenomen. In de periode 1986/87-1991/92 werd
de vestiging van een aantal nieuwe kerngebieden zichtbaar met als
belangrijkste de omgeving van Uitkerke, Sta1hille, Houtave-Meetkerke,
Speien (Brugge) en de Zwinregio. Deze gebieden evolueerden van
zogenaamde 'overloopgebieden' (gebieden waar de ganzen pas naar toe
trekken wanneer de kerngebieden vol zitten) tot kerngebieden
(gebieden waar de ganzen al van in het begin van het seizoen aankomen
en er ook blijven) •
Deze evolutie zette zich ook verder tussen 1991/92 en 1996/97.
Hierbij ontwikkelden de eerder gevormde kerngebieden zich verder
terwijl ook de regio rond Klemskerke-Vlissegem steeds meer aan belang
won en eveneens tot kerngebied evolueerde.
Ditzelfde patroon kwam ook naar voor tijdens de voorbije vijf jaar
met als kerngebieden Klemskerke-Vlissegem-Stalhille, Uitkerke,
Houthave-Meetkerke, Speien en Damme (fig. 3.4). Hierbij moet
opgemerkt worden dat ook de tussenliggende gebieden
(overloopgebieden) een niet te verwaarlozen functie uitoefenen daar
deze vaak vooral in de tweede winterhelft erg belangrijk zijn als
foerageergebied.

3.3.5 Datum van aankomst
Het verloop van de aankomstdaturn gedurende de beschouwde 34 winters
is te zien in figuur 3.5. De resultaten van het aanpassen van een
GAM-model aan deze gegevens zijn te vinden in tabel 3.2. Zoals blijkt
uit deze tabel wordt voor beide soorten hetzelfde model weerhouden.
De variabele YEAR komt overeen met het jaartal van de eerste
winterhelft. De opname in het model van YEAR als verklarende
variabele wijst op een trend in de tijd. Aangezien de opname van YEAR
als verklarende variabele gebeurt onder de vorm van een smoothing
spline gaat het echter om een niet-lineaire trend. Andere factoren
waarvan de invloed wel werd nagegaan, maar niet siginificant
bevonden, zijn (voor beide soorten) de totale populatiegrootte, het
totaal aantal gansdagen doorgebracht aan de OKP, en het aantal
vorstdagen in de maand november.

Tabel 3.2. Karakteristieken van de aanpassing van een aantal GAM
modellen aan de gegevens omtrent de aankomstdatum

Kolgans:

Kleine Rietgans:

Model
NULL
YEAR
s (YEAR, df=2)

NULL
YEAR
s ( YEAR, df=2)

deviance
3188,94
1598,25
1384,24
1042,97

822,97
608,32

3.13

df

33
32
31
33
32
31

F-waarde

31,929
4,748

8,554
10,939

p-waarde

0,000
0,037

0,006
0,002
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Figuur 3.5. Verloop van de datum van aankomst gedurende de
beschouwde periode. De cirkeltjes tonen per jaar de waargenomen
aankomsdatum. De volle lijnen geven de gemodelleerde trend in de
tijd aan. Lijnen en symbolen in blauw hebben betrekking op Kleine
Rietgans, deze in rood op Kolgans.

De gemodelleerde tijdstrend is grafisch voorgesteld in figuur 3.5. In
het begin van de beschouwde periode is de aankomst van de Kleine
Rietganzen te verwachten rond half november, terwijl de Kolganzen tot
begin december op zich laten wachten. Het moment waarop ze aankomen
is, zoals reeds vermeld, voor beide soorten echter gewijzigd in de
loop der jaren.

De Kleine Rietganzen vertonen in de beginjaren zeker niet de neiging
om vroeger aan te komen. Nu is het wel zo dat door de grote spreiding
van de waargenomen punten in die buurt de gemodelleerde lijn er
minder betrouwbaar is. Het is dus misschien beter - alleszins
veiliger - om te stellen dat het verloop van de aankomstdatum in het
begin onduidelijk is. Vanaf het begin van de jaren '80 is er echter
een onmiskenbare trend om steeds vroeger in het seizoen naar de OKP
af te zakken.

De Kolganzen lijken al vanaf het begin de neiging te hebben om
vroeger aan te komen. De beginjaren worden echter, net zoals bij de
Kleine Rietgans, gekenmerkt door een relatief sterke spreiding van de
waarnemingen. Waar deze trend dus aanvankelijk aarzelend en/of
onduidelijk is, wordt hij opnieuw vanaf het begin van de jaren '80
sterker en duidelijker. Vanaf dan is er geen twijfel meer mogelijk.
De Kolganzen komen elk jaar weer vroeger aan de Oostkustpolders aan.
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Het is opvallend dat in beide gevallen de trendwijziging zich rond
1980 voordoet. Het is niet ondenkbeeldig dat de gebeurtenissen van de
winter 1978/79 daar mede verantwoordelijk voor zijn. Als gevolg van
de extreme strengheid van de winter werden toen nagenoeg alle in NW
Europa overwinterende ganzenpopulaties naar Frankrijk gedreven. Op
die manier raakten sommigen onder hen ook vertrouwd met de OKP als
overwinteringsgebied. Dit zou dan de hypothese staven dat een
catastrofe (bijvoorbeeld een stenge winters, maar ook de teloorgang
van een vast overwinteringsgebied) kan leiden tot de 'toevallige'
ontdekking van een nieuw gebied dat dan mogelijks uitgroeit tot een
volwaardig overwinteringsgebied. Ook de instelling van jachtverbod
sedert 1981 kan hier een invloed hebben.

De grotere spreiding van de waargenomen aankomsttijdstippen in het
begin van de beschouwde periode (cf fig. 3.5) kan op twee manieren
worden verklaard. Enerzijds kan dit wijzen op een grotere traditie.
Men verwacht immers dat naarmate een gebied meer en meer evolueert
tot een volwaardig overwinteringsgebied, de traditie geleidelijk aan
ook groter wordt. Anderzijds is het ook mogelijk dat de specifieke
manier waarop hier de aankomstdatum werd bepaald er voor iets tussen
zit. In de loop der jaren is het totaal aantal gansdagen immers
steeds maar toegenomen. Aldus komt nu de grens van 2,5% van het
totaal aantal gansdagen overeen met de aanwezigheid van een groter
(absoluut) aantal ganzen dan vroeger het geval was. Vroeger ging dat
over de aanwezigheid van enkele 10-tallen ganzen, terwijl dat getal
nu in de grootte-orde ligt van enkele honderden tot een paar duizend.
Op basis van deze getallen wordt het duidelijk dat het niet
uitgesloten is dat omwille van de gevolgde methodologie het
beschouwde proces vroeger meer dan nu door toeval werd bepaald.

Volgens de geselecteerde modellen valt de aankomstdatum tijdens de
winter 2000/01 op 08 november voor de Kleine Rietgans en op 16
november voor de Kolgans. In de winter 1990/91 was dat nog
respectievelijk op 14 november en op 24 november. Op 10 jaar tijd is
de aankomst van de Kleine Rietganzen dus 6 dagen naar voor
opgeschoven, en die van de Kolganzen 8 dagen naar voor. Hoewel de
Kleine Rietganzen nog steeds vroeger aan de OKP aankomen - zoals dat
al altijd het geval is geweest - is de Kolgans dus duidelijk aan een
inhaalbeweging bezig. De laatste twee jaren komt de Kolgans zelfs
eerst aan.

3.3.6 Datum van maximum
Reeds in één van de vorige paragrafen werd geargumenteerd dat het
bepalen van de dag van het maximum geen evidente zaak is wanneer men
slechts beschikt over tweewekelijkse tellingen. Daarom wordt in de
plaats die datum bepaald tot waarop 50,0% van het totaal aantal
gansdagen wordt getotaliseerd. Symbolisch zal deze datum worden
genoteerd als tso. Belangrijk om weten is wel dat het samenvallen van
deze beide data slechts gebeurt indien het oplopen van de aantallen
in het begin van het seizoen min of meer symmetrisch verloopt aan de
afname op het eind van de winter.

3.15



24Jan
o
o

o

Kleine Rietgans Kolgans

o

12Jan o

o Q

\)\, ~ -.~ J -'-.

c:J 0 ....... ; 0'..,,o

o

o

". ,
i \,

o

o
oo

A (P'-\
.'.!'.o A J Ol

o '. " e rl 0 ...

o

_.0 0

o

0-._ ~ ., 0 Cl· " J"

o '._.- - _.•.- ö·'! \--~ '.,., .'\ ~_.-

o .Î', 0 i ia ~ 0 ;" 0
.\:>', • 1 I' ei 0 Iii?
~ " I Ijl J \

~o' 0 O· 'i'., ,
, 'Q I llII 1 &> 1 Q

20Dec

C
lil
en•"Mti 01Jan
en
;I.
c
It)

Omec o
o

1970 1980 1990 2000

Jaar

Figuur 3.6. Verloop van de tso-datum gedurende de beschouwde
periode. De cirkeltjes tonen per jaar de waargenomen datum. De
volle lijnen geven de gemodelleerde trend in de tijd aan. De
streeplijn toont welke de rol is van de andere covariaten. Lijnen
en symbolen in blauw hebben betrekking op Kleine Rietgans, deze in
rood op Kolgans.

Tabel 3.3 toont de resulaten van het aanpassen van een GAM-model aan
de gegevens omtrent de tso-datum. Voor zowel de Kleine Rietgans als
de Kolgans blijkt er een verband te bestaan tussen deze datum en het
IJnsen-getal (SEVERITY). Dit getal is een maat voor de strengheid van
de winter en de berekening ervan is gebaseerd op het aantal
vorstdagen (T~n<O°C) tijdens een winter, alsook het aantal ijsdagen
(T~x<O°C) en aantal zeer koude dagen (T~n<-10°C). Enkel voor de
Kleine Rietgans is deze datum daarenboven ook afhankelijk van de
aankomstdatum (ARRI~. Andere variabelen, waarvan de toevoeging aan
het model niet leidde niet tot een verdere significante daling van de
deviance, zijn het jaartal van de eerste winterhelft (YEAR), de

Tabel 3.3. Karakteristieken van de aanpassing van een aan tal GAM-
modellen aan de gegevens omtrent de tso-da tum.

Model Deviance df F-waarde p-waarde
Kolgans: NULL 1886,97 31

SEVERITY 1298,12 30 13,609 0,001
Kleine Rietgans: NULL 2662,00 31

SEV1!:RITY 2054,37 30 8,873 0,006
ARRIV 1522,94 29 10,120 0,003
SEVERITY*ARRIV 1054,40 28 12,442 0,001
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totale populatiegrootte en het totaal aantal gansdagen doorgebracht
aan de OKP.

In fig. 3.6 is de trend in de tijd te zien. Aangezien YEAR voor geen
van beide soorten in het model opgenomen werd, is er eigenlijk
helemaal geen tijdstrend aanwezig; vandaar het horizontaal verloop
van de trendlijnen in fig. 3.6. Bij de Kleine Rietgans is echter
enige voorzichtigheid geboden bij het formuleren van deze conclusie.
Onrechtstreeks is er immers wel een trend aanwezig, want het moment
waarop de t 50-datum valt, is gecorreleerd met het tijdstip waarop de
ganzen aan de OKP aankomen. Dezelfde tijdstrend als aanwezig bij de
datum van aankomst en die beschreven is in de voorgaande paragraaf,
zou men dus ook moeten terugvinden bij de tso-datum. Sinds de jaren
'80 bereiken de Kleine Rietganzen de OKP steeds vroeger op het
seizoen. Men zou dus verwachten dat sindsdien ook de tso-datum iets
naar voor opgeschoven is. Wanneer men fig. 3.6 aandachtig bekijkt,
ziet men dat dit inderdaad het geval is. Op het einde van de
beschouwde tijdreeks bevinden zich immers opvallend veel waargenomen
punten onder de gemodelleerde, horizontale trendlijn.

Het verband tussen de aankomstdatum en de tso-datum is grafisch
voorgesteld in fig. 3.7. Voor de Kleine Rietgans is het verband
duidelijk: hoe vroeger de aankomst, des te sneller wordt ook de t so
datum bereikt. Dit wijst erop dat het oplopen van de aantallen in het
begin van de winter al die jaren volgens hetzelfde vast patroon
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Figuur 3.7. Verband tussen de datum waarop de grens van 50% van
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gebeurd is, waarvan gedurende de laatste 20 jaar het ganse verloop
weliswaar zo'n 10-tal dagen naar voor is opgeschoven. Deze evolutie
loopt parallel met deze vastgesteld in Friesland, de laatste
pleisterplaats van de Kleine Rietganzen vooraleer deze naar de OKP
afzakken. Tot voor kort piekten de aantallen ginds tijdens de periode
november-december, maar de laatste jaren doet deze piek zich slechts
voor gedurende een korte periode van een tweetal weken tijdens eind
oktober en begin november.

De datum waarop de grens van 50% van het aantal kolgansdagen wordt
bereikt, is niet gecorreleerd met de datum van aankomst van deze
soort. Dat heeft allicht te maken met het feit dat piekaantallen van
de Kolgans vooral voorkomen tijdens strenge winterperiodes. De
aantallen kunnen dan zeer snel zeer hoog oplopen, hetgeen uiteraard
een sterke weerslag heeft op het verloop van het aantal gansdagen, en
dus ook op tso. Wanneer een dergelijke piek precies optreedt, hangt
echter af van het tijdstip waarop een dergelijk wintersoffensief zich
voordoet. En dit verschilt dus van jaar tot jaar op een
onvoorspelbare wijze.

Een enigszins merkwaardige vaststelling die uit de analyse naar voor
komt, is dat de tso-datum gecorreleerd is met het Ijnsen-getal,
waarbij de relatie zodanig is dat tijdens strengere winters tso
slechts op latere datum wordt bereikt. Dit verband is geïllustreerd
in fig. 3.8. Een verklaring zou kunnen zijn dat de piekaantallen zich
normaal gezien tamelijk vroeg in de loop van de winter situeren, of
toch alvast gemiddeld gezien vroeger dan de gemiddelde datum waarop
een winteroffensief optreedt. Uit fig. 3.6 kan worden afgeleid dat
het tso-moment te verwachten is rond 20 december voor de Kleine
Rietgans en net voor 10 januari voor de Kolgans. Voor klimatologen
begint de winter op 01 december en eindigt hij op 28 februari. In dat
opzicht valt de tso-datum dus vóór mid-winter. Dit is voor beide
soorten het geval, maar voor de Kleine Rietgans is het verschil
groter dan voor de Kolgans. Vermits een winteroffensief, hetgeen
meestal gepaard gaat met relatief grote aantallen ganzen in de OKP,
eerder later dan vroeger op het ganzenseizoen voorkomt, leidt een
dergelijke situatie vaker tot het naar achter schuiven van de t so
datum.

Dat in het model voor de Kleine Riegans ook de interactieterm
ARRIV*SEVERITY opgenomen is, wijst erop dat beide effecten niet
additief zijn. Deze term werd op een negatief getal geschat, terwijl
de coëfficiënten voor de hoofdeffecten positieve waarden aannemen.
Het komt er dus op neer dat een strenge winter de afhankelijkheid van
de aankomstdatum doet vervallen. Er kan dus worden besloten dat
tussen de tijdstippen waarop 2.5% respectievelijk 50.0% van het
aantal kleine rietgansdagen wordt bereikt, een vast tijdsinterval zit
van ruim een maand (cf fig. 3.7), behalve dan in strenge winters,
tijdens dewelke het normale verloop meestal zodanig wordt verstoord
dat de Kleine Rietganzen langer massaal aan de OKP aanwezig zijn dan
normaal het geval is.
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Figuur 3.8. Verband tussen de datum waarop de grens van 50% van
het aantal gansdagen wordt bereikt en het Ijnsen-getal als maat
van de strengheid van de winter. De cirkeltjes stellen de
waarnemingen voor. De volle lijnen geven het gemodelleerd verband
aan. Lijnen en symbolen in blauw hebben betrekking op Kleine
Rietgans, deze in rood op Kolgans.

3.3.7 Datum van vertrek
Het verloop van de vertrekdatum van de ganzen gedurende de beschouwde
periode is te zien in figuur 3.9. In figuur 3.10 is deze vetrekdatum
uitgezet tegenover T200 , de dag waarop de temperatuursom van 200 0 e
wordt bereikt. De temperatuursom is de som van de positieve dagrnaxima
uitgedrukt in oe te starten vanaf Ol januari. De resultaten van het
fitten van een GAM-model aan deze gegevens staan in tabel 3.4.

Op basis van deze resultaten valt af te leiden dat voor zowel de
Kleine Rietgans als voor de Kolgans de vertrekdatum een niet-lineaire
trend in de tijd heeft ondergaan. Immers staat voor beide soorten
YEAR als verklarende variabele in het model onder de vorm van een
smoothing spline. Een belangrijk verschil tussen het vertrek van
beide soorten zit echter in de rol die T200 speelt, aangezien deze
variabele wel wordt opgenomen in het model voor de Kleine Rietgans,
maar niet in dat van de Kolgans.

Ook het gemodelleerde verband tussen de dag waarop de ganzen
vertrekken en de dag waarop de vermelde temperatuursom wordt bereikt,
is grafisch voorgesteld in figuur 3.10. Voor de Kleine Rietgans
bestaat er klaarblijkelijk een recht evenredig verband tussen beide
tijdstippen. Hoe vroeger T200 wordt bereikt (hetgeen overeenkomt met
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Tabel 3.4. Karakteristieken van de aanpassing van een aantal GAM-
modellen aan de gegevens omtrent de vertrekdatum. (De waarden
tussen haakjes werden bekomen na het weglaten van een aantal
ui tbij ters. )

model Deviance df F-waarde p-waarde
Kolgans: NULL 3706,47 33

(3034,97) (32)
YEAR 2852,97 32 9,584 0,004

(2436,94 ) (31) (7,607) (0,010)
s (YEAR,df=2) 2122,58 31 10,656 0,003

(1792,76) (30) (10,780) (0,003)
Kleine Rietgans: NULL 8124,27 33

(5318,00) (31)
T200 6701,93 32 6,791 0, 014

(4662,09) (30) (4,221) (0,049)
YEAR 6680,81 31 0,098 0,757

(4576,56) (29) (0,542) (0,468)
s (YEAR,df=2) 5278,36 30 7,972 0,008

(3755,58) (28) (6,121) (0,020)
s (YEAR,df=3) 4579,55 29 4,425 0,044

(3185,73) (27) (4,830) (0,037)

een zachte tweede winterhelft), des te sneller verlaten de Kleine
Rietganzen de OKP. De Kolganzen, daarentegen, lijken zich hier maar
we~n~g van aan te trekken. Of het nu snel lente wordt, dan wel lang
winter blijft, de aantallen van laatstgenoemde soort blijven
gemiddeld gezien relatief hoog tot rond midden februari.

Een mogelijke verklaring schuilt in het feit dat de Kleine Rietgans,
wanneer hij op het eind van de winter de OKP verlaat, in veel
gevallen rechtstreeks naar Denemarken vliegt. Zodra daar het
zaaiseizoen begint, verschuift het habitat van de Kleine Rietganzen
er naar graan- en peulvruchtenakkers (Madsen, J., 1985). De
voedselbron bestaat uit de graankorrels en de zaailingen van de
peulvruchten die aan de oppervlakte liggen of zich in de toplaag
bevinden. Deze strategie is energetisch meer voordelig dan het
foerageren op weilanden. Als men daarenboven weet dat T200 een
indicatie vormt voor het begin van het zaaiseizoen, dan wordt het
gevonden verband enigszins logisch verklaarbaar. Met name is het niet
ondenkbeeldig dat de Kleine Rietganzen op het eind van de winter zo
snel mogelijk terug richting Denemarken willen, met het oog op het
meer energetische voedsel. Maar bij een te vroege terugtocht hebben
ze ook geen belang. Om dit aan te tonen zij verwezen naar de winter
1995/96, toen een laat winteroffensief vele duizenden vogels die al
terug in Denemarken waren, voor de tweede maal op één winter naar de
OKP deed afzakken. Dit is echter de spreekwoordelijke uitzondering,
want het verband met T200 toont aan dat de Kleine Rietganzen op de één
of andere manier geleerd hebben om het juiste moment van vertrek te
kiezen.
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Figuur 3.9. Verloop van de datum van vertrek gedurende de
beschouwde periode. De cirkeltjes tonen per jaar de waargenomen
vertrekdatum. Zo ook de kruisjes, maar die worden beschouwd als
uitbijters. De volle lijnen geven de gemodelleerde trend in de
tijq aan. Dezelfde trends, maar dan bekomen na het weglaten van
een aantal uitbijters, worden weergegeven door de stippellijnen.
De streeplijn toont welke de rol is van T200. Lijnen en symbolen
in blauw hebben betrekking op Kleine Rietgans, deze in rood op
Kolgans.

Voor de Kolgans is de situatie anders. Op trek zoeken deze hun
voedsel onder andere op landbouwgronden, met name dan vooral op
graslanden en akkers ingezaaid met graangewassen of peulvruchten.
Maar daarnaast maken ze ook gebruik van semi-natuurlijke en
natuurlijke natte habitatten zoals moerassen, veengebieden,
overstromingsgebieden en meren (Cramp & Sirnmons 1977). Bovendien
worden gedurende de voorjaarstrek de agrarische habitat ten
geleidelijk ingeruild voor de natuurlijke. In Nederland heeft men wel
vastgesteld dat naar het eind van de winter toe Kolganzen ook op
wintergraan foerageren. maar dit gedrag is er slechts marginaal (Van
Oostenbrugge et al. 1992). De Kolganzen hebben er dus eigenlijk maar
weinig baat bij om hun vertrek uit de OKP te laten samenvallen met
het zaaimoment in de meer noordelijk gelegen pleisterplaatsen.
Daarenboven volgen de Kolganzen ook een meer continentale route over
Duitsland en Polen richting N-Siberië. In centraal Europa verloopt de
opeenvolging van seizoenen volgens een veel strikter patroon dan in
NW-Europa waar de invloed van de zee voor een variabeler klimaat
zorgt - over de jaren heen althans.

Daarnaast heeft zich dus zoals reeds gezegd een trend in de loop der
jaren voorgedaan. De gemodelleerde trendlijn is voor beide soorten te
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Figuur 3.10. Verband tussen de datum van vertrek en de datum waarop
de temperatuursom van 200°C wordt bereikt. De cirkeltjes stellen de
waarnemingen voor. Zo ook de kruisjes, maar die worden beschouwd als
uitbijters. De volle lijnen geven het gemodelleerd verband aan.
Hetzelfde verband, maar dan bekomen na het weglaten van een aantal
uitbijters wordt weergegeven door de stippellijnen.

zien in figuur 3.9. Voor de allereerste winter onder studie, 1967/68,
'voorspelt' het model het vertrek van de Kolgans op 12 februari.
Aanvankelijk toont de Kolgans echter de neiging om de OKP iets
vroeger te verlaten. Opnieuw op basis van het model wordt hun vertrek
eind jaren '70 verwacht rond 08 februari. Maar net zoals dat ook het
geval was bij de aankomstdatum keert de trend zich rond die periode
om. In plaats van vroeger te vertrekken, wordt het vertrek uit de OKP
vanaf dan jaar na jaar langer uitgesteld. Voor de winter 1990/91 is
15 februari de gemodelleerde vertrekdatum, en voor de meest recente
winter, 2000/01, valt die op 27 februari. Wordt dezelfde stijgende
lijn aangehouden dan zal in de toekomst de grens van 97.5% van het
aantal kolgansdagen pas begin maart worden bereikt. Hieruit blijkt
welke belangrijke rol de OKP heden ten dage wel vervullen voor de
soort.

De trendlijn voor de Kleine Rietgans vertoont een gelijkaardig
verloop. Alleen is voor deze soort de dalende trend pas tot omkeer
gekomen rond 1990. Dit is opnieuw duidelijk te zien in figuur 3.9. In
deze figuur wordt ook duidelij k hoe groot de rol is die T200 vertolkt.
Bemerk tot slot dat de Kleine Rietganzen die iets vroeger aankomen en
iets vroeger het 50%-moment bereiken dan de Kolganzen, ook iets
vroeger vertrekken. In het begin van de beschouwde periode lijkt de
trend licht dalend te zijn. In de loop van de jaren '80 hebben we
echter te maken met een meer uitgesproken dalende trend. Eenzelfde
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trend werd toen ook in Denemarken vastgesteld. Een mogelijke
verklaring zijn de verbeterde voedselomstandigheden in het noorden
van Noorwegen, met name de eerdere start van de grasgroei in de
weilanden aldaar (Boyd & Madsen, 1997). In de jaren '90 heeft deze
dalende trend in Denemarken zich verder gezet als gevolg van de
ontdekking van nieuwe pleisterplaatsen in Noorwegen. Dit contrasteert
echter met de waargenomen trend in Vlaanderen, waar het vertrek van
de Kleine Rietganzen nu meer dan 3 weken later valt dan 10 jaar
geleden. Immers zijn de gemodelleerde vertrekdata voor de winters
1990/91 en 2000/01 respectievelijk 21 januari en 14 februari.

3.3.8 Maximum aantalganzen
De resultaten van het aanpassen van een GAM-model aan de gegevens
omtrent het maximum aantal ganzen staan in tabel 3.5. Hieruit blijkt
dat het maximum winteraantal van de Kleine Rietgans door andere
factoren wordt bepaald dan het wintermaximum van de Kolgans.
De enige verklarende variabele weerhouden in het model voor de Kleine
Rietgans is YEAR (jaartal van de eerste winterhelft) . Andere factoren
waarvan de invloed verder niet significant bevonden werd, zijn
SEVERITY (Ijnsen-getal als maat voor de strengheid van de winter), en
POPULAT (omvang van de populatiegrootte) . Dat het maximum aantal
Kleine Rietganzen niet op lineaire manier is toegenomen in de loop
der jaren wordt bij het bekijken van de waarnemingen in figuur 3.11
in een oogopslag duidelijk. Dit blijkt daarenboven ook uit het feit
dat modellering via een niet-parametrische smoothing spline tot
betere resultaten leidt dan enkel de opname van de lineaire term (cf
tabel 3.5).

Het gemodelleerde, tijdsafhankelijke verloop van het maximum aantal
Kleine Rietganzen is grafisch voorgesteld in figuur 3.11. Tot het
eind van de jaren '70 schommelden de maximale aantallen Kleine
Rietganzen vrij constant rond 500-1500. Ook in vergelijking met de
populatiegrootte van toen (ca 12000-20000) zijn deze aantallen
relatief beperkt. De uiterst strenge winter 1978/79 vormt echter een
keerpunt. Door de barre winterse omstandigheden werden toen immers
grote aantallen ganzen uit meer noordelijk gelegen
overwinteringsgebieden richting Vlaanderen gedreven. Aan de OKP werd
die winter een recordaantal Kleine Rietganzen van ca 4200 geteld,
meer dan het dubbele van het voorgaande record. Opvallend is dat

Tabel 3.5. Karakteristieken van de aanpassing van een aantal GAM
modellen aan de gegevens omtrent het maximum aantal ganzen

Kolgans:

Kleine Rietgans:

model deviance df F-waarde p-waarde
NULL 6307,24 31
SEVERITY2 2720,95 30 39,541 0,000
YEAR 2157,25 29 7,578 0,010
SEVERITY2 * YEAR 1395,90 28 15,272 0,001
NULL 3951,33 33
YEAR 781,41 32 129,813 0,000
S ( YEAR, df=2) 429,02 31 25,463 0,000
S ( YEAR, df=3) 335,11 30 8,407 0,006
s(YEAR,df=4) 285,46 29 5,044 0,033

3.23



tijdens de daaropvolgende jaren de maximale winteraantallen Z1Jn
blijven toenemen (bijvoorbeeld ca 7600 tijdens de normale winter
1983/84 en ca 12400 tijdens de winter 1986/87 die weliswaar streng
was). Vanaf het begin van de jaren '90 gebeurt deze toename zelfs in
een nog versneld tempo. Halfweg de jaren '90 verblijven maximaal zo'n
20000 Kleine Rietganzen aan de OKP. Nog meer recentelijk, met name
tijdens de winter 1999/2000, werd het voorlopige recordaantal van ca
41000 geteld.

De toename van het wintermaximum is tweeërlei. Immers z1Jn niet enkel
de absolute aantallen j aar na j aar toegenomen, ook het relatief
aandeel van de totale populatie dat dit aantal vertegenwoordigt, is
min of meer continu gestegen, van slechts enkele percenten in de
jaren '60 en '70, tussen 20 en 40% in de jaren '80 en tot 80 à 90% op
het eind van de jaren '90. Ook dit wijst op het toenemend belang van
de OKP als traditionele overwinteringsplaats van de Kleine Rietgans.
Hoe enorm dit belang recentelijk wel geworden is, mag blijken uit het
feit dat tijdens de winter 1998/99 op een gegeven moment ca 92% van
de totale populatie aan de OKP verbleef.

Ook bij de Kolgans heeft zich een evolutie in de tijd voorgedaan. Dit
blijkt uit de opname in het model van de veranderlijke YEAR (jaartal
van de eerste winterhelft) als verklarende variabele. Voor de Kolgans
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Figuur 3.11. Verloop van de het maximum aantal ganzen over de
beschouwde periode. De cirkeltjes tonen per jaar de waargenomen
maximale aantallen. De volle lijnen geven de gemodelleerde trend
in de tijd aan. De streep-punt-lijn toont welke de invloed is van
de strengheid van de winter gesuper,poneerd op de reeds aanwezige
tijdstrend. Lijnen en symbolen in blauw hebben betrekking op
Kleine Rietgans, deze in rood op Kolgans.
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blijkt het gebruik van niet-parametrische smoothing splines echter
geen verdere verbetering van het model in te houden. Tot nader order
wordt dan ook de veronderstelling aangehouden dat de toename van het
maximum aantal Kolganzen in de loop der j aren min of meer lineair
gebeurd is, zoals aangegeven in figuur 3.11.

Deze gemodelleerde lijn wijkt echter vaak sterk af van de waargenomen
punten. De reden is dat de strengheid van de winter een heel
belangrijke rol speelt, waarbij strengere winters grotere aantallen
Kolganzen met zich meebrengen. Het is zelfs zo dat het verband tussen
de strengheid van de winter en het maximaal aantal Kolganzen beter
kwadratisch dan lineair wordt beschreven, althans leidt het opnemen
van een term kwadratisch in SEVERITY tot een grotere afname van de
deviance dan het opnemen van de lineaire term. Tijdens een winter
gekenmerkt door een dubbel zo groot Ijnsen-getal kan dus een vier
keer zo groot wintermaximum van de Kolgans worden verwacht.

Maar zoals blijkt uit figuur 3.11 vertoont ook het model waarbij de
strengheid van de winter in rekening wordt gebracht nog steeds grote
afwijkingen in vergelijking met de waargenomen data. Dit heeft
allicht te maken met het feit dat het begrip 'strengheid van de
winter' verengd werd tot het Ijnsen-getal voor België. Of tijdens een
winteroffensief grote aantallen Kolganzen afzakken naar Vlaanderen
hangt echter af van de specifieke winterse omstandigheden in de meer
noordelijk gelegen pleisterplaatsen. Die omstandigheden zijn echter
telkens weer anders. Dit, in combinatie met het feit dat dergelijke
gebeurtenissen eerder uitzondering dan regel zijn, maakt dat het
voorspellen van het maximum winteraantal van de Kolgans geen
eenvoudige oefening is.

De opname van de interactieterm SEVERITY2*YEAR wijst erop dat de
invloed van de strengheid van de winter mettertijd gewijzigd is.
Aangezien de schatter voor deze interactieterm een negatief getal is,
is deze invloed dus verminderd. Dit is enigzins logisch. Naarmate
meer ganzen gebruik maken van de OKP als vaste, traditionele
overwinteringsplaats, is er minder capaciteit voor de opvang van
vogels uit andere gebieden tijdens catastrofes. Dit zou dan op een
soort van verzadigingseffect wijzen. Mocht dit daadwerkelijk het
geval zijn, dan zijn het niet in het minst de recentelijk in grote
getale aanwezige Kleine Rietganzen die de aanwezigheid van grotere
aantallen Kolganzen tijdens catastrofes in de weg staan.

3.3.9 TotaalAantal Gansdagen

Tot slot wordt een analyse uitgevoerd van het totaal aantal
gansdagen. Dit aantal wordt bepaald zowel door het aantal ganzen, als
door de periode waarover de vogels aanwezig zijn aan de OKP.
Logischerwijze zouden de resultaten van deze analyse dus een
weerspiegeling moeten zijn van de verschillende conclusies uit de
vorige paragrafen die werden bekomen uit de analyse van de
aankomsdatum, de ertrekdatum en het maximaal aantal aanwezige
ganzen. De resultaten van het aanpassen van een GAM-model aan de
beschikbare gegevens zijn terug te vinden in tabel 3.6.
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Tabel 3.6. Karakteristieken van de aanpassing van een aantal GAM-
modellen aan de gegevens omtrent het totaal aantal gan sda gen

Model deviance df F-waarde p-waarde
Kolgans: NULL 8,622 31

YEAR 3,025 30 55,523 0,000
SEVERITY 2,190 29 11,049 0,002

Kleine Rietgans: NULL 7,155 31
YEAR 1,817 30 88,107 0,000
S ( YEAR, df=2) 0,905 29 29,226 0,000
S ( YEAR, df=3) 0,646 28 11,219 0,002
S ( YEAR, df=4) 0,495 27 8,285 0,008
S (YEAR, df=5) 0,384 26 7,426 0,012
S ( YEAR, df=6) 0,296 25 7,513 0,011
S ( YEAR, df=7) 0,224 24 7,686 0,011
S ( YEAR, df=8) 0,171 23 7,207 0,014
S ( YEAR, df=9) 0,133 22 6,170 0,021
S ( YEAR, df=lO) 0,107 21 5,065 0,036

Uit tabel 3.6 kan men afleiden dat het aantal gansdagen van de Kleine
Rietgans enkel een niet-lineaire trend in de tijd vertoont, maar
voorts niet door andere factoren wordt bepaald. Ook bij de Kolgans
zijn de wijzigingen op lange termijn significant bevonden, maar
aangezien hier ook het Ijnsen-getal (SEVERITY) in het model is
opgenomen, is met betrekking tot het aantal gansdagen van deze soort
ook de strengheid van de winter een bepalende factor. Deze resultaten
zijn gevisualiseerd in figuur 3.12, waarbij zowel de gemodelleerde
tijdstrends te zien zijn, alsook de bijkomende invloed van de
strengheid van de winter voor de Kolgans.

Voor de Kleine Rietgans komt het model over het algemeen heel goed
overeen met de empirisch bepaalde data. Geheel verwonderlijk is dit
niet. Het equivalent aantal modelparameters met uitzondering van de
interceptterm bedraagt immers niet minder dan 10. Desalniettemin
vormt deze buitengewoon goede overeenkomst nog maar eens een bewijs
van het feit dat weersfactoren nauwelijks een invloed hebben op de
aanwezigheid van Kleine Rietganzen in de OKP. Voor een aantal strenge
winters, zoals die van 1978/79, die van 1985/86 en die van 1986/87,
onderschat het model de werkelijke aantallen weliswaar, maar de
afwijking is relatief gering en daarenboven niet algemeen. Zo
vertonen die andere strenge winters, met name 1984/85 en 1995/96 geen
grote afwijkingen van het model. Vandaar ook dat het toevoegen van de
term SEVERITY aan het model niet tot een significante vermindering
van de deviance leidde.

Gedurende de eerste tien jaar blijft het aantal gansdagen van de
Kleine Rietgans tamelijk constant. Er is dan wel een trend om vroeger
te vertrekken en pas later aan te komen, maar daar staat tegenover
dat de maximale aantallen lichtjes toenemen. Naar het eind van de
jaren '70 toe begint zich echter een trend van een toenemend aantal
gansdagen af te tekenen. Dit is niet echt verwonderlijk. Vanaf dan
werd immers de trend naar hogere maxima ingezet, alsook die naar
vroegere aankomstdata. De neiging om vroeger te vertrekken die dan
nog steeds bestaat, kan de evolutie naar een groter aantal gansdagen
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Figuur 3.12. Verloop van het aantal gansdagen gedurende de beschouwde
periode. De cirkeltjes tonen per jaar het berekende aantal gansdagen.
De volle lijnen geven de gemodelleerde trend in de tijd aan. De
streeplijn toont welke de invloed is van het Ijnsen-getal als maat van
de strengheid van de winter. Lijnen en symbolen in blauw hebben
betrekking op Kleine Rietgans, deze in rood op Kolgans.

niet tegenhouden. Op het eind van de jaren '80 wordt echter een
plateau bereikt. Het aantal gansdagen van de Kleine Rietgans neemt
met andere woorden niet verder toe. Ook dit komt overeen met vroegere
bevindingen. Immers lijkt dan de groei van de maximale aantallen
enigszins te temperen. Het feit dat het aantal gansdagen niet verder
toeneemt, lijkt echter vooral een gevolg te zijn van een opmerkelijk
vroeg vertrek tijdens die jaren. Figuur 3.12 suggereert op het eind
van de jaren '80 zelfs even een dalende trend van het totaal aantal
gansdagen. Maar dit is misschien enkel een gevolg van het feit dat de
twee jaren die hieraan voorafgingen strenge winters waren met voor
die tijd zeer hoge maximale aantallen. Vanaf ca 1990 neemt het aantal
gansdagen dan opnieuw toe. Dit gebeurt nu zelfs sneller dan ooit
tevoren. Op tien jaar tijd is het aantal gansdagen namelijk zowat
verviervoudigd. Dit heeft uiteraard te maken met de snelle toename
van de maximale aantallen. Daarbij komt nog dat een deel van de
Kleine Rietganzen nu ook heel wat langer aan de OKP blijft hangen,
hetgeen alleen maar een versterkend effect kan hebben gehad.

Zo goed als het model voor de Kleine Rietgans is, zo slecht is dat
voor de Kolgans. De gemodelleerde lijn vormt immers helemaal geen
goede weergave van de waargenomen aantallen gansdagen (figuur 3.l2).
Dat er een verband is met de strengheid van de winter lijkt echter
buiten kijf te staan. Alleen wordt dit verband niet goed beschreven
wanneer men enkel een regressie uitvoert op het Ijnsen-getal. Een
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uitgebreidere studie is noodzakelijk, wil men achterhalen welke
klimatologische randvoorwaarden moet zijn vervuld vooraleer grote
aantallen Kolganzen in de OKP aanwezig zijn. Hierbij zal men over een
groot arsenaal aan weersgegevens moeten beschikken. Allicht zijn er
meerdere verklarende variabelen nodig zoals temperatuur, sneeuwval,
windrichting, etc. Bovendien bepaalt niet zozeer de toestand in de
OKP of ganzen uit meer noordelijk gelegen overwinteringsgebieden
massaal naar Vlaanderen zullen afzakken~ Zou men een dergelijke
studie uitvoeren, dan zorgt men er derhalve best voor dat ook
klimatologische data uit deze gebieden voorhanden zijn.

Het feit dat het verband met de strengheid van de winter niet op de
goede manier wordt beschreven, zorgt er tevens voor dat de trend in
de tijd niet correct wordt gemodelleerd. In de loop der jaren is er
een onmiskenbare toename van het aantal gansdagen. Deze toename is
echter niet zo lineair verlopen als wordt gesuggereerd in figuur
3.12. Wanneer men enkel de data bekijkt, ziet men vooral een sterke
toename tijdens en na de drie opeenvolgende strenge winters midden de
jaren '80. Dit leidt tot het vermoeden dat nadat de ganzen drie maal
op rij door externe omstandigheden werden gedwongen om naar de OKP af
te zakken, ze zo vertrouwd met het nieuw ontdekte gebied waren
geworden dat ze zijn blijven terugkeren. Waarom een dergelijke
evolutie na de strenge winter van 1978/79 niet heeft plaats gevonden,
blijft echter een open vraag (cf Meire & Kuijken 1991).

3.4 Conclusies
In de afgelopen jaren z1Jn in totaal 18 ganzensoorten in de
Oostkustpolders waargenomen. Van het totaal aantal waargenomen ganzen
blijkt zo'n 98% te bestaan uit twee soorten: Kolganzen en Kleine
Rietganzen. Voor die soorten vervult de OKP een belangrijke functie.
Binnen de in de OKP overwinterende groep van ganzen neemt de Kleine
Rietgans een steeds belangrijkere plaats in.

De verblijfsduur van ganzen in de OKP is sinds halverwege de jaren
zestig nogal aan verandering onderhevig geweest, waarbij er enkele
opmerkelijke verschillen zijn tussen beide soorten. Tot het eind van
de jaren zeventig hadden Kleine Rietganzen de neiging om steeds later
aan te komen. Na de strenge winter van 1978/79 heeft er een omslag
plaatsgevonden en komen de Kleine Rietganzen vanaf steeds vroeger
aan. Kolganzen daarentegen vertonen al vanaf halverwege de jaren
zestig de neiging om steeds vroeger te arriveren in de OKP. In de
afgelopen tien jaar is de aankomstdatum voor beide soorten met
ongeveer een week vervroegd. Een duidelijke verklaring hiervoor is
niet gevonden. Ook bij de vertrekdatum zijn er opmerkelijke
verschillen tussen beide soorten waarneembaar. Tot het einde van de
jaren zeventig vertrok de Kolgans in de loop der jaren iets vroeger
uit het gebied, maar na de winter 1978/79 vond er een omslag in dat
patroon plaats en gingen ze steeds later uit het gebied weg. De
Kleine Rietganzen vertrokken tot het eind van de jaren tachtig steeds
vroeger uit het gebied, maar vanaf dat moment is er een sterke
verandering opgetreden in de vertrekdatum en zijn de ganzen steeds
langer in de OKP gebleven. Het moment waarop de Kleine Rietganzen het
gebied verlaten blijkt daarbij sterk te worden bepaald door de
weersomstandigheden in de tweede helft van de winter. Hoe zachter het
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weer in die periode, des te eerder vertrekken de ganzen. Bij
Kolganzen is een dergelijk verband niet gevonden en lijken andere
factoren dan het weer van invloed te zijn op het vertrek uit het
gebied. Al met al heeft dit er toe geleid dat Kolganzen sinds het
begin van de jaren negentig nu ongeveer 12 dagen later uit gebied
weggaan en Kleine Rietganzen zelfs ruim drie weken later. De totale
verblijfsduur van de ganzen in de OKP is daarmee in een periode van
ruim tien jaar voor de Kolgans met twee en een halve week verlengd en
voor de Kleine Rietgans zelfs met een maand! Daarmee is het belang
van de OKP en de ontwikkelingen daarbinnen voor beide soorten in de
jaarcyclus sterk toegenomen.

Het maximum aantal ganzen dat naar de OKP afzakt is, is in de
afgelopen 40 jaar sterk toegen~men. Dit geldt voor beide
ganzensoorten. Bij Kleine Rietganzen staat die ontwikkeling los van
de populatiegrootte en de strengheid van de winters. De
aantalstoename is echter niet lineair en het blijkt dat opnieuw de
strenge winter van 1978/79 een keerpunt vormt. Vanaf dat moment Z1Jn
de aantallen sneller toegenomen en vanaf begin jaren negentig is die
toename nog verder versneld. Die ontwikkeling heeft er toe geleid dat
het belang van de OKP voor de Kleine Rietgans zeer sterk is
toegenomen. Overwinterde slechts een paar procent van de totale
populatie aan het begin van de jaren zestig in de OKP, dan is nu dat
aandeel opgelopen tot ruim 90%! De toename in de aantallen Kolganzen
laat zo'n versneld patroon niet zien. Hier is door de jaren heen het
aantal lineair toegenomen. Het aantal waargenomen Kolganzen in een
winter wordt daarnaast sterk bepaald door de strengheid van de
winter. Hoe strenger de winter, des te groter de aantallen Kolganzen.
Uit de analyses komt tevens naar voren dat dit effect in de loop der
jaren is verminderd. Vermoedelijk komt dit doordat het totaal aantal
ganzen dat in een winter gebruik maakt van de OKP in de loop der
jaren sterk is toegenomen, waardoor de ruimte voor opvang van extra
ganzen in jaren met een strenge winter is afgenomen en begint de OKP
aan de grens van haar capaciteit te komen.
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4 Verstoring

Steven Vantieghem, Wouter Courtens, Wolf Teunissen, Christine Verscheure,
Patriek Meire & Eekhart Kuijken

4.1 Inleiding
Bij de ruimtelijke verspreiding van ganzen zou ook verstoring een
bepalende factor kunnen zijn. Dit is echter niet eenvoudig na te gaan.
Wil men de verspreiding van ganzen correleren met de frequentie van
verstoring, dan doet zich een probleem voor. In een gebied waar nooit
ganzen komen, kan men immers geen verstoord gedrag vaststellen. En toch
zou het kunnen dat dit gebied van ganzen verstoken blijft net vanwege
de veelvuldige (potentiële) verstoringen. De oplossing lijkt eenvoudig.
Bepaal voor elk gebied de frequentie waarmee bronnen van verstoring
voorkomen en vergelijk dat patroon met het ruimtelijk
verspreidingspatroon van de ganzen. Maar ook dat is gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Eerst moet men immers weten door wie of wat ganzen
worden verstoord en welke factoren daarbij een rol spelen. Voor deze
vragen zal in dit hoofdstuk een antwoord worden gezocht.

4.2 Methode

4.2.1 Obseroeren van verstoring
Tijdens de waarnemingen werd bij elke groep ganzen gedurende minstens
een kwartier op vertoringen gelet. Van sommige groepen ganzen werden de
gedragingen vanzelfsprekend gedurende langere tijd gevolgd (in een
aantal gevallen tot twee uur lang), maar in andere gevallen bleek zelfs
een kwartier te veel. Dit was bijvoorbeeld het geval wanneer de groep
ganzen al na minder dan een kwartier verdwenen was. Ook moesten sommige
groepen 'overgeslagen' worden vanwege tijdsgebrek. Van elke verstoring
werden nauwgezet de volgende karakteristieken op een veldformulier
genoteerd: het tijdstip, de aard van de verstoringsbron, de gerichtheid
- hiermee wordt het al dan niet doelbewust karakter bedoeld - van deze
bron, per soort het aantal verstoorde ganzen, het type effect, en de
duur van dit effect.
Bij de bronnen werd de volgende categorieën onderscheiden (tussen
haakjes wordt de verdere indeling binnen de betreffende klasse
gegeven) :
• mensen (mensen langs de weg, jagers in het gebied, landbouwers te

voet in het gebied, landbouwers met rollend materieel in het gebied,
andere mensen in het gebied)

• dieren (reigers, roofvogels, honden, katten, vossen)
• overvliegende tuigen (luchtballonen, modelbouwvliegtuigjes, ulm,

helicopters, kleine vliegtuigen, lijnvliegtuigen, vrachtvliegtuigen,
straaljagers)

• vuurwerk (vuurwerk, vuurpijlen)
• geluid (toeteren van wagens, geweerschoten, geluid van kanon)

• andere
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De mogelijke effecten werden als volgt in klassen verdeeld:

• opkijken

• weglopen

• opvliegen over korte afstand

• hoog opvliegen en terugkeren naar hetzelfde perceel

• hoog opvliegen en terugkeren naar een nabijgelegen perceel

• ver wegvliegen

Niet alle ganzen van een groep reageren echter op dezelfde manier op
een bepaalde verstoringsbron. Bij een niet-uniforme reactie werd
telkens zo goed als mogelijk ingeschat welk aantal van welke soort op
een bepaalde manier reageerde (bijvoorbeeld: ca ~OO Kolganzen en ca 200
Kleine Rietganzen kijken op en ca 100 Kolganzen lopen weg). De
gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op het effect dat door de
meeste ganzen wordt vertoond (in het beschouwde voorbeeld is dat voor
beide soorten opkijken). Ook werd de analyse uitgevoerd met als respons
het zwaarste effect door ganzen in de groep vertoond (in het beschouwde
voorbeeld is dat weglopen voor Kolgans en opkijken voor Kleine
Rietgans). In grote lijnen bleven de conclusies echter dezelfde. Niet
zelden bleek het zwaarste effect immers ook dat te zijn dat door de
meeste ganzen als reactie werd vertoond.

4.2.2 Statistische methodologie
De meest voor de hand liggende respons variabele is het
verstoringseffect. Dit is een categorische variabele, d.w.z. de schaal
waarop de waarde ervan wordt aangegeven, is een verzameling van
klassen. Omdat we te maken hebben met een categorische respons
variabele zal gebruik gemaakt worden van log-lineaire modellen. Deze
modellen zijn het categorische analogon van de meer bekende ANOVA
modellen die worden gebruikt voor het modelleren van continue
responsen.

Stel dat men beschikt over twee categorische variabelen X (verdeeld in
klassen i=l, 2, ... , I) en Y (verdeeld in klassen j=l, 2, ..0' J). Het verwachte
aantal mij in de kruistabel met als rijen de categorieën van X en als
kolommen de categorieën van Y wordt dan gemodelleerd als

log (mij) = p + À.Xi + À.Yj + À.XY
ij ,

met p het intercept, À.~ de rij-effecten, À.~ de kolomeffecten en À.x~j de
interactietermen. De functie van het intercept p is om het totaal aantal
observaties in rekening te brengen. De rij-effecten À.~ staan in voor de
niet-uniforme verdeling van de waarnemingen over de klassen i van
veranderlijke X, terwijl de kolomeffecten À.~ de niet-uniforme verdeling
over de categorieën j van variabele Y verrekenen. De interactietermen
À.x~j tot slot beschrijven de eventuele afhankelijkheid tussen beide
variabelen X en Y.
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Het hierboven beschreven log-lineair model voor twee categorische
variabelen kan worden uitgebreid naar drie of meer dimensies. De lezer
die hierover meer wenst te vernemen, wordt verwezen naar Agresti
(1990). Het is echter niet aangeraden om de dimensionaliteit van het
probleem onbeperkt te verhogen. Immers, hoe meer variabelen worden
beschouwd, hoe ingewikkelder ook de afhankelijkheidsstructuur ertussen
kan zijn. Om de zaken enigszins interpreteerbaar te houden, werd er
hier dan ook voor gekozen om ten hoogste drie variabelen tegelijkertijd
te beschouwen. Er was overigens nog een bijkomende reden om het aantal
dimensies tot drie te beperken. Naarmate meer variabelen bij de analyse
worden betrokken, neemt het aantal cellen in de te modelleren tabel
multiplicatief toe. Gelet op de beperktheid van de observaties zou men
te maken kunnen krijgen met ijle tabellen, waarvoor de theorie niet
meer opgaat.

Om de problemen die gepaard gaan met ijle tabellen enigszins op te
vangen, kan men voor de start van de analyse een kleine constante
toevoegen aan de waargenomen celfrequenties. Soms lijkt het zelfs alsof
de toevoeging van ~ tot de standaardprocedure behoort. Om echter geen
vertekend beeld van de afhankelijkheidsstructuur te verkrijgen, maar
toch problemen van rekenkundige aard op te heffen, werd hier geopteerd
om slechts een heel kleine constante, nl. 10-3

, toe te voegen.

De procedure voor het selecteren van een model start steeds bij het
verzadigd model. Systematisch wordt dan getest of de hoogste
interactietermen wel significant zijn. Uiteindelijk wordt het finale
model bekomen met daarin enkel nog significante termen. Deze procedure
wordt 'backward elimination' genoemd. Om twee modellen tegenover elkaar
af te wegen, wordt gebruik gemaakt van de x2-test van Pearson.
Veronderstel dat twee modellen MI en M2 dienen te worden vergeleken
(waarbij M2C MI), en dat deze modellen een respectievelijk aantal
vrijheidsgraden dfI <df2 hebben, en respectievelijke waarden van de
Pearson-toetsingsgrootheid X2I<X22• Voor het testen van de nulhypothese
Ho: MI =M2 wordt de plausibiliteit nagegaan dat de geobserveerde waarde
van de toetsingsgrootheid X~-X2I afkomstig is uit een x2-verdeling met
df2-dfI vrij heidsgraden.

4.3 Resultaten
In totaal werden 417 verstoringen vastgesteld. De bronnen werden
herleid tot de 8 meest voorkomende klassen:
• A.1: mensen langs de weg
• A.2: mensen in het gebied
• A.3: reiger
• A.4: roofvogel
• A.5: helicopter
• A.6: klein vliegtuigje
• A.7: lijn- en vrachtvliegtuigen
• A. 8: andere
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Tabel 4.1. Bron en effect van verstoring. Voor een bepaalde combinatie
staat het waargenomen aantal op de eerste lijn. De geschatte waarde van
de bijhorende interactie term Ài :! volgt op de tweede lijn. Ook zijn de
rij- en kolomtotalen gegeven, vergezeld van de geschatte rij- en
kolomeffecten.

A1 A2 A3 A4 A.5 A5 A7 A.8 t

B.1 106 2 14 21 5 11 12 36 207
-1,219 -3,630 -1,840 3,935 -0,778 0,628 0,867 2,037 2,953

8.2
11 3 8 0 0 0 1 1 24

1,912 2.172 2,996 -2,923 ~,201 -5,584 3,778 3,850 -2,443

B.3
21 8 4 0 26 8 4 1 72

-0,701 -0,107 -0,957 ~,183 3,007 2,446 1,904 0,590 0,817

B.4 5 5 1 1 8 1 0 0 21
0,007 1.566 -0,200 5,171 3,972 2,510 ~,549 ~,477 -1,327

t
143 18 27 22 39 20 17 38 324

3,242 1,684 1,840 -3,530 -0,252 -0,870 -1,0241 -1,093 -0,314

De effecten werden herleid tot 4 klassen:

• B.1: opkijken

• B.2: weglopen en/of kort opvliegen

• B.3: hoog opvliegen en terugkeren naar dezelfde of een nabijgelegen
plaats

• B.4: ver wegvliegen

4.3.1 Relatie tussen bron en effect
De waargenomen aantallen staan in tabel 4.1. Bemerk dat het totaal
aantal waarnemingen in de tabel n=324 kleiner is dan het eerder
vermelde aantal van 417 geregistreerde verstoringen. Dit komt omdat van
heel wat verstoringen de bron onbekend bleef. Ook kon het voornaamste
effect niet bepaald worden in het geval de waarnemers geen verstoorde
aantallen op het formulier vermeldden. De drie meest voorkomende
bronnen zijn mensen langs de weg (44,14%), helicopters (12,04%) en
reigers (8,33%). De meest frequente reactie is opkijken (63,89%), de
minst frequente ver wegvliegen (6,48%). In figuur 4.1 is de verdeling
van bronnen en effecten tegenover elkaar uitgezet.

De afhankelijkheid van bron en effect kan nagegaan worden door het
model voor onafhankelijkheid (A,B) te vergelijken met het verzadigd
model (AB). De 21 vrijheidsgraden van model (A,B) gaan ten koste van
een Pearson x2-waarde van 151,291. Dit correspondeert met een p-waarde
van 0,000, hetgeen tot de beslissing leidt dat het verschil tussen
beide modellen significant is. Opdat het model een goede beschrijving
van de data zou zijn, dienen de interactietermen - die instaan voor de
afhankelijkheid tussen bron en effect - dus te worden behouden. De
waarden waarop deze termen geschat werden, zijn eveneens in tabel 4.1
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vermeld. Stel dat voor rij i en kolom j deze term de waarde Àij

aanneemt, dan dient het aantal dat verwacht kan worden op basis van de
rij- en kolomtotalen te worden vermenigvuldigd met exp(Àij ). Aangezien
een waarde Àij>O correspondeert met exp(Àij»l, komt de combinatie (i,j)
in dat geval frequenter voor dan men zou verwachten op basis van de
marginale aantallen.

De illustratie aan de hand van een een concreet voorbeeld verduidelijkt
misschien het één en ander. Neem de interactie tussen bron A.2 (mensen
in het gebied) en effect B.1 (opkijken). De betreffende bron komt in
18+324·100%=5,6% van de gevallen voor en het betreffende effect in
207+324·100%=63,8% van de gevallen. Mocht het type bron geen effect
hebben op de vertoonde reactie dan zou men verwachten dat het gelijk
tijdig optreden van bron A.2 en effect B.1 in 5,6%'63,8%+100%=3.6% van
de gevallen zou voorkomen. Op een totaal aantal waarnemingen van 324
zoals in tabel 4.1 zou dit overeenkomen met 11 of 12 observaties. Nu
werd slechts in 2 gevallen waargenomen dat bron A.2 tot reactie B.1
leidde. Veel minder dus dan op basis van onafhankelijkheid mag worden
verwacht. Dit wordt tevens uitgedrukt door het negatief karakter van de

geschatte interactieterm ~2=-3,630. Als mensen die in het gebied komen
een verstoring teweeg brengen, leidt dat bij de ganzen dus minder dan
gemiddeld gezien enkel tot de reactie opkijken.

MosaIc Plot
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Figuur 4.1. Mosaic plot waarin de verdeling van bronnen en effecten
tegenover elkaar uitgezet is
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Op basis van de waarden van de interactietermen in tabel 4.1 kunnen dus
de volgende conclusies worden getrokken. De aanwezigheid van mensen
langs de weg of mensen in het gebied leidt meer dan gemiddeld gezien
tot weglopen en/of kort opvliegen. Begeven mensen zich in het gebied
zelf dan leidt dit ook vaker tot ver wegvliegen. Wanneer een reiger
tevoorschijn komt is weglopen en/of kort opvliegen een veel voorkomende
reactie. Voor een roofvogel blijft de reactie bij het merendeel van de
ganzen beperkt tot opkijken. Voor kleine vliegtuigjes gaan ganzen bijna
steeds op de vleugels. Meestal keren ze dan wel terug naar dezelfde of
naar een nabijgelegen plaats, maar soms beslissen ze ook om zich te
verplaatsen naar een andere locatie. Bij de helicopters wordt hetzelfde
beeld teruggevonden. Lijn- en vrachtvliegtuigen maken blijkbaar heel
wat minder indruk op de ganzen, aangezien ze er meestal op reageren
door op te kijken. In sommige gevallen vliegen de ganzen er wel door
op, maar dan keren ze bijna steeds terug naar dezelfde of naar een
nabijgelegen plaats. Voor de 'andere bronnen' is het patroon eveneens
duidelijk. Die leiden bij het grootste deel van de ganzen meestal enkel
tot opkijken. Het ging hierbij vooral om verstoringen veroorzaakt door
honden, het claxonneren van voertuigen en het geluid voortgebracht door
kanonnetjes. Deze laatsten missen dus duidelijk hun doel wanneer ze
erop gericht zijn de ganzen ver van het gewas weg te houden.

Kleine Vliegtuigjes en helicopters lijken dus het meest aangewezen om
ganzen te verjagen. Alhoewel, zelfs daarmee zou slechts in ca 20% resp.
ca 5% van de gevallen het beoogde doel worden bereikt. Dit heeft
vanzelfsprekend te maken met de afstand waarop deze vliegende tuigen
passeren. Gelet op de geringe percentages 'ver wegvliegen' kan worden
besloten dat deze afstand relatief gering moet zijn opdat het verjagen
van de ganzen succesvol zou zijn. Een goedkopere en dus betere manier
is dus om het veld in te gaan.

4.3.2 Verschillen tussen de eerste en de tweede winterhelft
De winter werd in twee seizoenshelften opgedeeld (variabele C) waarbij
1 januari de grens vormde. Deze datum ligt ongeveer midden in het
ganzenseizoen (cf hoofstuk 2). In tabel 4.2 staan de resultaten van het
aanpassen van log-lineaire modellen aan de waargenomen frequenties.
Hieruit blijkt dat bij het volgen van een achterwaartse
modelselectieprocedure het model (AB,C) wordt weerhouden. In
statistische termen wordt gezegd dat variabele C gezamenlijk
onafhankelijk is van variabelen A en B. Concreet komt dit erop neer dat
de verdeling van de bronnen alsook die van de effecten dezelfde is voor
beide winterhelften. Daarenboven blijft tijdens beide periodes de
afhankelijkheid tussen bron en effect gelijk.
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Tabel 4.2. Selectie van een log-lineair model voor het beschrijven van
de afhankelijkheid tussen bron (A), effect (B) en lste/2de winterhelft
(C)

Model Pearsonx2 df p-waarde
(ABC) 0,000 0

(AB,AC,BC) 22,330 21 0,381
(AC,BC) 171,812 42 0,000
(AB,BC) 29,020 28 0,462
(AB,AC) 24,305 24 0,578
(BC,A) 186,293 49 0,000
(AC,B) 173,681 45 0,000
(AB,C) 30,990 31 0,462
(A,B,C) 191,143 52 0,000

Tabel 4.3. Selectie van een log-lineair model voor het beschrijven van
de afhankelijkheid tussen bron (A), effect (B) en werk/vrije dag (C)

model Pearson x2 df p-waarde
(ABC) 0,000 0

(AB,AC,BC) 19,243 21 0,570
(AC,BC) 159,373 42 0,000
(AB,BC) 29,238 28 0,189
(AB,AC) 40,070 24 0,000
(AC,B) 212,7n 45 0,000
(AB,C) 94,437 31 0,000

4.3.3 Verschillen tussen werkdagen en vrije dagen
Er kan ook onderscheid worden gemaakt tussen werkdagen en vrije dagen
(variabele C). Het vermoeden bestond immers dat de hogere
recreatieactiviteit tijdens niet-werkdagen in belangrijke mate het
verstoringsproces beïnvloedt. Als vrije dagen werden genomen de
weekenddagen, alsook de periode tussen kerstmis en nieuwjaar. Bij
verstoringbronnen voortvloeiend uit recreatie wordt vooral gedacht aan
mensen langs de weg, maar ook aan jagers en eventueel helicopters en
kleine vliegtuigjes.

De selectie van een geschikt log-lineair model dat de
afhankelijkheidsstructuur op een correcte manier beschrijft, volgt uit
tabel 4.3. Op basis van deze tabel wordt model (AB,BC) weerhouden. Dit
model omvat enkel de conditionele onafhankelijkheid van type bron en
werk/vrije dag. Dit betekent dat de bronnen op dezelfde manier in
klassen zijn verdeeld tijdens vrije dagen als tijdens werkdagen.
Gegeven het feit dat er een verstoring wordt vastgesteld, is er op een
vrije dag dus evenveel kans dat deze werd veroorzaakt door type bron
A.i (i=I, ... ,S) als op een werkdag. Tijdens weekends en verlofperiodes
werd dus geen verschuiving vastgesteld naar een groter aandeel bronnen
veroorzaakt door recreatie. Dit komt tamelijk goed overeen met de
indruk door de waarnemers opgedaan tijdens het veldwerk. Recreanten
werden zeker niet enkel tijdens weekends en/of vakantieperiodes
opgemerkt. Daarenboven gaat het vooral om zachte vormen van recreatie
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zoals wandelen, fietsen, vogels kijken, paardrijden, etc en dan nog
bijna enkel in en rond Uitkerke.

Tabel 4.4. Schattingen van de interactietermen die de afhankelijkheid
beschrijven tussen effect en werk/vrije dag

effect
B.1
B.2
B.3
B.4

werkdag
-0,302
-0,499
-1,440
2,241

vrije dag
0,302
0,499
1,440
-2,241

Gelet op het feit dat het geselecteerde model tevens de BC-interactie
bevat, is de verdeling van de reacties daarentegen wel verschillend op
vrije dagen en op werkdagen. Hoe de afhankelijkheid tussen de
variabelen B en C precies in elkaar zit, kan worden afgeleid uit tabel
4.4 waarin de schattingen van de overeenkomstige interactietermen zijn
gegeven. Merkwaardig genoeg leiden deze waarden tot de vaststelling dat
tijdens het weekend reactie B.4 (ver wegvliegen) minder frequent
voorkomt, terwijl vooral reactie B.3 (hoog opvliegen en minstens naar
een nabijgelegen plaats terugkeren) dan weer vaker optreedt. Men kan
derhalve besluiten dat tijdens weekends en vakantieperiodes minder
uitwisseling tussen gebieden plaats vindt als gevolg van verstoring.
Een mogelijke verklaring is dat het niet de recreatie-activiteit is die
de ruimtelijke verspreiding van de ganzen 'verstoort', maar wel de
doordeweekse activiteit in de polder die voortkomt uit
beroepsactiviteiten. We denken hierbij aan agrarische activiteiten, het
uitvoeren van onderhoudswerken aan kanalen, een rattenvanger die het
veld moet ingaan, etc.

Bovenstaande conclusie mag echter niet te snel worden getrokken. Er
moet immers ook rekening gehouden worden met mogelijke waarnemer
effecten. De verstoringswaarnemingen tijdens het weekend werden voor
een groot deel door andere mensen verzameld dan in de week. Hierbij
moet men zich realiseren dat de gebruikte opdeling in klassen ten dele
kunstmatig is. Tussen categorie B.3 (hoog opvliegen en minstens naar
een nabijgelegen plaats terugkeren) en categorie B.4 (ver wegvliegen)
zit in werkelijkheid een continue overgang van afstanden waarover de
ganzen zich verplaatsen. Een bepaalde plaats kan voor de ene persoon
nog in de nabijheid liggen, terwijl ze voor een andere persoon veraf
is. Daarenboven is 'verstoring' een subjectief gegeven dat door
verschillende waarnemers anders kan worden aangevoeld. Het verschil
tussen werkdagen enerzijds en weekend- en verlofdagen anderzijds zou
dus verband kunnen houden met het feit dat de opdeling in klassen door
verschillende waarnemers anders werd aangevoeld.

Tabel 4.5. Selectie van een log-lineair model voor het beschrijven van
de afhankelijkheid tussen bron (A), effect (E) en complex (e)

model
(ABC)

(AB,AC,BC)

Pearson ol
0,000

156,913

4.8

elf p-waarde

63 0,000



4.3.4 Verschillen lussen complexen
Wanneer de gecombineerde relatie tussen bron, effect en complex wordt
onderzocht, stelt men vast dat zowel de verdeling bronnen als die van
effecten per complex verschillend is. Bovendien zit voor de
verschillende complexen de relatie tussen bron en effect dan ook nog
eens anders in elkaar. In statistische termen hebben we te maken met
een nachtmerrie, nl. de drievoudige interactie.

4.3.5 Gerichtheid van de verstoring
Bij het waarnemen van een verstoring werd ook de gerichtheid van de
bron ingeschat (variabele C), waarbij onderscheid werd gemaakt tussen
verstoringen die onopzettelijk werden teweeggebracht (categorie C.1) en
doelbewust veroorzaakte verstoringen (categorie C.2). Dit laat ons toe
te onderzoeken of de gerichtheid van een verstoring invloed heeft op de
reactie die de ganzen ervoor in petto hebben.

Uit tabel 4.6 volgt de selectie van model (AB, AC) om de
afhankelijkheidsstructuur tussen de drie betreffende variabelen te
beschrijven. Dit model drukt de conditionele onafhankelijkheid uit van
effect en gerichtheid van verstoring. Het doelbewust karakter heeft met
andere woorden slechts indirect invloed op het door de ganzen ten toon
gespreide effect. Dit komt omdat beide variabelen, effect zowel als
gerichtheid, bron-afhankelijk zijn. De afhankelijkheid tussen bron en
effect is vroeger al besproken (paragraaf 4.3.1). De afhankelijkheid
tussem bron en gerichtheid komt tot uiting in de aanwezigheid van de
AC-term in het finaal geselecteerde model. Schattingen van de
corresponderende interactietermen worden in tabel 4.7 gegeven. Daaruit
valt af te leiden dat wanneer een verstoring wordt veroorzaakt door
mensen die het gebied betreden, dit meer dan gemiddeld gezien met opzet
gebeurt. Ook de zogenaamde 'andere bronnen' hebben een grotere kans om
doelbewust veroorzaakt te zijn. Dit is niet echt verwonderlijk. Een
belangrijk aandeel van de 'andere bronnen' bestond immers uit
toeterende wagens en knallende kanonnen.

Tabel 4.6. Selectie van een log-lineair model voor het beschrijven van
de afhankelijkheid tussen bron (A), effect (B) en gerichtheid (C)

model Pearsonx2 df p-waarde

(ABC) 0,000 0
(AB,AC,BC) 8,541 21 0,992

(AC,BC) 114,140 42 0,000
(AB,BC) 38,896 28 0,000
(AB,AC) 12,562 24 0,259
(AC,B) 116,107 45 0,000
(AB,C) 41,135 31 0,000
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Tabel 4.7. Schattingen van de interactietermen die de afhankelijkheid
beschrijven tussen bron en gerichtheid

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A.7 A.8
C.1 2,042 -2,187 1.177 -1.673 1,196 0,850 0,984 -2,389
C.2 -2,042 2,187 -1,177 1,673 -1,196 -0,850 -0,984 2,389

Bij alle andere types bronnen was de intentie om te verstoren minder
vaak aanwezig. Overigens zijn gerichte verstoringen behoorlijk
zeldzaam. Worden alle bronnen samen genomen dan is naar schatting
slechts ca 1/593 verstoringen gericht. Weet men dat de aanwezigheid van
mensen in het gebied de bron van een verstoring is, dan verhoogt de
kans dat het om een gerichte verstoring gaat tot ca 2/15. Voor de
'andere bronnen' neemt deze kans nog toe tot ca 1/5. Deze waarde mag
dan in absolute termen niet eens zo groot lijken, in relatieve termen
is ze dat ontegensprekelijk. Ter vergelijking, de kans dat mensen langs
de weg bewust ganzen verstoren, werd op ca 1/35242 geschat.

Dat gerichtheid en effect slechts conditioneel onafhankelijk z~Jn, kan
men misschien nog het best inzien op basis van volgende bedenking. Weet
men dat een verstoring gericht is, dan is er een relatief grote kans
dat mensen die zich in het gebied bevinden de oorzaak ervan zijn. In
dat opzicht hebben gerichte verstoringen dus eveneens een verhoogde
kans om te resulteren in 'ver wegvliegen' als resultaat. Maar er is dus
geen versterking (of afzwakking) van het effect als direct gevolg van
de gerichtheid van de verstoring.

4.3.6 (;1V~sg1VoUe

Om het effect van de groepsgrootte (variabele C) na te gaan werden de
groepen ganzen volgens hun grootte in drie categorieën verdeeld, en wel
op die manier dat alle drie de categorieën eenzelfde aandeel, 33,33%
dus, van de bestudeerde groepen bevatten. Eén derde van de beschouwde
groepen bleek 205 of minder ganzen te tellen (categorie C.1). Eenzelfde
aandeel groepen bestond uit 205-942 ganzen (categorie C.2). Het laatste
derde bestond uit groepen met meer dan 942 ganzen (categorie C.3).

Tabel 4,8. Selectie van een log-lineair model voor het beschrijven van
de afhankelijkheid tussen bron (A), effect (B) en groepsgrootte (C)

df p-waardemodel
(ABC)

(AB,AC,BC)
(AC,BC)
(AB,BC)
(AB,AC)
(BC,A)
(AC,B)
(AB,C)

Pearson';
0,000
30,353
178,055
50,584
42,269
208,801
188,369
63,572
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42
63
56
48
77
69
62

0,909
0,000
0,123
0,064
0,000
0,000
0,043



Tabel 4.9. Schattingen van de interactietermen die de afhankelijkheid
beschrijven tussen effect en groepsgrootte

Laat ons dit even verduidelijken aan de hand van enkele cijfers.
Gemiddeld gezien komt de reactie 'ver wegvliegen' ca 10 keer minder
voor dan de reactie 'opkijken'. Bij kleine groepen bedraagt deze
verhouding echter maar ca 1/5, terwijl bij een middelmatige
groepsgrootte 'ver wegvliegen' ca 25 keer zeldzamer is dan 'opkijken'.
Door de band genomen gebeurt 'opkijken' dan weer iets minder dan ca 3
keer zo dikwijls als hoog opvliegen. Bij grote groepen komen beide
reacties echter even frequent voor.

De resultaten van het aanpassen van een drie-dimensionaal log-lineair
model aan de waargenomen aantallen staan in tabel 4.8. Backward
elimination leidt tot de selectie van model (AB,BC). Dit betekent dat
het effect niet alleen afhankelijk is van de soort bron, maar ook van
de groepsgrootte. Groepsgrootte en bron zijn wel onafhankelijk, maar
dit ligt binnen de lijn der verwachtingen. Verder is het zo dat het
effect voor elke groepsgrootte op dezelfde manier van de bron afhangt,
en dat dit effect ook voor elke bron op dezelfde wijze van de
groepsgrootte afhankelijk is.

8.4
0,769
-0,536
-0.233

8.3
-0,288
0.038
0.250

8.2
-0,428
0,318
0,110

8.1
-0,054
0,181
-0,127

C.1
C.2
C.3

Een mogelijke verklaring is dat de groepsgrootte die hier als
middelmatig werd bestempeld, voor ganzen de ideale groepsgrootte is.
Kleine groepen zouden dan relatief snel 'ver wegvliegen' omdat ze op
die manier ook aansluiting kunnen krijgen met andere groepen. De ideale
groep, waarvan kan worden verondersteld dat hij gemakkelijker tot stand
komt in een geschikt en voedselrijk habitat, laat zich misschien
precies om die reden minder snel verstoren. Uit hoe meer individuen een
groep echter bestaat en hoe groter zijn oppervlakte dus wordt, hoe meer
kans er ook is dat de groep met een verstoringsbron in aanraking komt.
Gelet op de grotere oppervlakte zal dan voor een deel van de groep ook
de afstand tot de verstoringsbron kleiner zijn. Een sterkere reactie

Tabel '4.9 toont parameterschattingen van de interactietermen die de
afhankelijkheid beschrijven tussen groepsgrootte en effect. Hieruit
blijkt dat de reactie 'ver wegvliegen' zich het meest voordoet bij de
kleine groepen van categorie C.l. Bij een middelmatige groepsgrootte
komt deze reactie dan weer het minst voor. In plaats daarvan werden
opkijken, wegstappen en kort opvliegen meer als reactie vastgesteld bij
deze groepen uit klasse C.2. Daarmee vergeleken vertonen de grote
groepen, waarmee het type C.3 wordt bedoeld, een verschuiving naar
zwaarqere effecten. Verstoringen bij dergelijke groepen leiden er
sneller toe dat het merendeeel van de ganzen hoog opvliegt, waarbij de
ganzen echter meestal wel terugkeren naar dezelfde of naar een
nabijgelegen plaats.
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kan het gevolg z1Jn. Bovendien is het ook zo dat bij veelvuldige
verstoringen alle ganzen samentroepen op de plaatsen die het verst van
bebouwing en wegen verwijderd liggen. Bij nieuwe verstoringen kan dan
een zeker paniekerig gedrag ontstaan met veelvuldig opvliegen en
terugkeren.

4.3.7 Duur van de verstoring
Tijdens het veldwerk bleek het inschatten van de verstoringsduur niet
steeds een gemakkelijke opdracht te zijn. Een verstoring kan tot meer
dan vijf minuten lang duren, maar ze kan ook al zijn afgelopen na een
paar tiental seconden. Tijdens deze korte periode moeten een ganse rits
zaken snel worden geêevalueerd. Wat is de bron, wat zijn de effecten,
door hoeveel ganzen wordt elk van deze effecten vertoond, etc. Daarbij
komt ook het feit dat het einde van een verstoring niet gemakkelijk
éénduidig kan worden vastgesteld. Een groep ganzen telt immers steeds
wel enkele individuen die attent aan het rondkijken zijn of er geen
gevaar in aantocht is. Het is niet eenvoudig om te bepalen wanneer
precies de groep zich niet meer in verstoringstoestand bevindt en het
normale attent gedrag dus teruggekomen is. Het gaat hier allicht ook
veeleer om een continue dan om een plotse overgang.

Omwille van bovenstaande redenen werd ervoor gekozen om verstoringsduur
(variabele C) slechts in twee categorieën op te delen. Een eerste groep
bestaat uit die verstoringen die voor het grootste deel van de groep
minder dan één minuut duurden (categorie C.1). In de tweede klasse
zitten dan uiteraard de verstoringen die langer dan een minuut duurden
(categorie C.2).

Welke afhankelijkheidsstructuur bestaat tussen bron, effect en duur van
een verstoring kan men afleiden uit tabel 4.10. Wordt backward
elimination als selectieprocedure gebruikt, dan wordt model (AB,BC)
geselecteerd. Dit leidt tot de conclusie dat bron en duur van een
vestoring conditioneel onafhankelijk zijn, maar dat er wel een verband
bestaat tussen het effect en de duur van een verstoring. Uiteraard
blijft ook het verband tussen bron en effect bestaan.

Tabel 4.10. Selectie van een log-lineair model voor het beschrijven van
de afhankelijkheid tussen bron (A), effect (B) en verstoringsduur (C)

model pearsonl elf p-waarde
(ASC) 0,000 0

(AS,AC,BC) 12,526 21 0,924
(AC,BC) 115,950 42 0,000
(AB,BC) 23,583 28 0,136
(AB,AC) 46,684 24 0,000
(BC,A) 180,485 49 0,000
(AS,C) 93,907 31 0,000
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Tabel 4.11. Schattingen van de interactietermen die de afhankelijkheid
beschrijven tussen effect en duur van een verstoring

B.1
C.1 1,283
C.2 -1,283

B.2
0,999
-0,999

B.3
-0,005
0,005

B.4
-2,278
2,278

In tabel 4.11 staan de interactietermen die het verband tussen effect
en duur beschrijven. Op basis van de waarden in deze tabel valt af te
leiden dat zwaardere verstoringen meestal langer duren. Deze zwaardere
verstoringen kosten op zich al meer energie voor een gans. Weglopen
bijvoorbeeld vergt meer inspanning dan opkijken. Opvliegen kost
uiteraard het meest energie van al. De ordening volgens toenemend
energieverlies die al aanwezig was in de classificatie van de effecten,
wordt dus nog versterkt doordat de zwaardere effecten ook de neiging
vertonen om langer te duren.

4.3.8 Groepssamenstelling
Een belangrijke vraag is of er een verschil bestaat in
verstoringsgevoeligheid tussen Kolganzen en Kleine Rietganzen. Om dit
te achterhalen werden de bestudeerde groepen volgens soortsamenstelling
(variabele C) in drie categorieëen verdeeld. In een eerste categorie
C.1 werden de groepen bestaande uit minstens 95% Kleine Rietganzen
ondergebracht. In de tweede klasse C.2 zitten de zogenaamde gemengde
groepep waarin noch de Kleine Rietgans, noch de Kolgans met meer dan
95% is vertegenwoordigd. Categorie C.3 bestaat uit groepen met 95% of
meer Kolganzen. De categorieën C.I, C.2 en C.3 bevatten respectievelijk
42,7%, 38,6% en 18,7% van de bestudeerde groepen.

Tabel 4.12 geeft een overzicht van de schattingen van de mogelijke
modellen. Hieruit volgt dat alle mogelijke tweevoudige interacties
dienen te worden behouden. Bron zowel als effect zijn dus afhankelijk
van de groepssamenstelling. Daarnaast blijft uiteraard ook de
afhankelijk tussen bron en effect behouden. Het is gelukkig wel zo dat
bron en effect voor alle mogelijke groepssamenstellingen op dezelfde
manier van elkaar afhankelijk zijn.

Tabel 4.12. Selectie van een log-lineair model voor het beschrijven van
de afhankelijkheid tussen bron (A), effect (B) en groepssamenstelling
(e)

model Pearson'l df p-waarde
(ABC) 0,000 0

(AB,AC,BC) 27,968 42 0,953
(AC,BC) 193,940 63 0,000
(AB,BC) 56,099 56 0,014
(AB,AC) 43,256 48 0,018
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Tabel 4.13. Schattingen van de interactietermen die de afhankelijkheid
beschrijven tussen bron en groepssamenstelling

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A.7 A8
C.1 0,353 -0,419 -0,151 -0,193 0,646 -0,471 -0,110 0,344
C.2 -0,285 -0,011 0,219 -0,093 -0,272 0,877 -0,014 -0,420
C.3 -0,068 0,431 -0,068 0,286 -0,374 -0,406 0,124 0,075

De interactietermen die de afhankelijkheid tussen bron en
groepssamenstelling beschrijven, staan in tabel 4.13. Uit de waarden
die deze termen aannemen, kan worden afgeleid hoe bron en
groepssamenstelling van elkaar afhangen. Dit leidt tot de volgende
conclusies. Meer dan gemiddeld gezien blijken mensen langs de weg op te
treden als verstoringbron van Kleine Rietganzen. Voor een mogelijke
oorzaak moet even worden vooruitgeblikt naar het volgende hoofdstuk.
Eén van de conclusies daar is namelijk dat percelen waar Kleine
Rietganzen gebruik van maken gemiddeld gezien dichter bij de weg liggen
dan percelen waar Kolganzen gebruik van maken. Logischerwijze leidt dit
voor de Kleine Rietganzen tot meer frequente verstoringen door mensen
langs de weg. Maar dit kan de vogels blijkbaar weinig deren. Voor dit
type verstoringen volstaat het immers om een verhoogde vorm van
alertheid aan de dag te leggen (opkijken) of om even kort afstand te
nemen van de verstoringsbron (weglopen of kort opvliegen). De energie
die hierdoor verloren gaat, wordt blijkbaar ruimschoots teruggewonnen
onder de vorm van de extra oppervlakte cultuurland die voor begrazing
ter beschikking komt.

Andere bronnen van verstoring die frequenter voorkomen bij Kleine
Rietganzen dan bij Kolganzen zijn helicopters alsook de zogenaamde
'andere bronnen'. Voor wat de helicopters betreft, is dit allicht te
wijten aan het feit dat enkele van de gebieden waar veel Kleine
Rietganzen vertoeven op vaste helicopterroutes liggen. Hierbij wordt
onder andere gedacht aan het gebied Speien te Sint Pieters Brugge dat
zich in de nabijheid bevindt van het AZ Sint Jan waar men beschikt over
een ziekenhuishelicopter. Dat ook de 'andere bronnen' meer Kleine
Rietganzen verstoren dan Kolganzen moet vermoedelijk worden gekoppeld
aan het feit dat het hierbij voornamelijk gaat om kanonnetjes die
worden gebruikt om ganzen weg te houden van pas ingezaaide akkers. Uit
het volgende hoofdstuk blijkt dat het vooral Kleine Rietganzen zijn die
(tijdens de tweede winterhelft) op deze akkers aanwezig zijn.

Groepen Kolganzen worden daarentegen vaker verstoord door mensen in het
gebied. Dit kan misschien worden verklaard doordat Kolganzen een
grotere afstand tot wegen behouden, als gevolg waarvan de
verstoringsbron 'mens in het gebied' bij hen relatief gezien meer
voorkomt. Verder blijkt uit tabel 4.14 dat Kolganzen ook meer worden
verstoord door roofvogels. Tijdens het veldwerk werden in het gebied
110 te Damme regelmatig interacties gezien tussen ganzen en een lokale
Buizerd. In het betreffende gebied vertoefden vooral veel Kolganzen.
Misschien is de conclusie dat Kolganzen frequenter worden verstoord
door roofvogels dan Kleine Rietganzen dan ook enkel aan deze ene vogel
te danken.
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Tabel 4.14. Schattingen van de interactietermen die de afhankelijkheid
beschrijven tussen effect en groepssamenstelling

C.1
C.2
C.3

8.1
-0,566
0,394
0,172

8.2
0.456
0.014
-0.469

8.3
-0,545
0,213
0,332

8.4
0,655
-0,620
-0,035

De interactietermen die de afhankelijkheid tussen effect en
groepssamenstelling beschrijven staan in tabel 4.14. Op basis van de
waarden in deze tabel moet men vaststellen dat weglopen of kort
opvliegen een effect is dat meer voorkomt bij groepen Kleine
Rietganzen. Dit kan opnieuw worden verklaard doordat Kleine Rietganzen
dichter bij de weg komen. Mensen langs de weg behoren immers tot het
type verstoringsbron waarvan je afstand kán nemen door weg te wandelen.
Een dergelijke reactie komt dan allicht voor wanneer de ganzen zich te
dicht bij de weg hebben gewaagd, of wanneer zij dat althans op die
manier ervaren. Nog uit de waarden die de interactietermen in tabel
4.14 aannemen, kan worden afgeleid dat indien ganzen opvliegen,
Kolganzen eerder de neiging vertonen om terug te keren, terwijl Kleine
Rietganzen meer geneigd zijn ver weg te vliegen. Worden de grotere
risico's die de Kleine Rietganzen durven nemen - onder andere door
dichter bij de weg te komen - ook vaker afgestraft? Of vertonen de
Kolganzen net iets meer plaatstrouw? Om deze en ook andere bevindingen
in hun juist perspectief te kunnen plaatsen, is verder onderzoek echter
noodzakelijk. Het feit dan een relatief groot aantal ganzen met
nekringen is gemerkt, biedt hiertoe mogelijkheden.

4.3.9 Effect van opeenvolgende verstoringen
Een belangrijke factor bij het bestuderen van het effect van
opeenvolgende verstoringen is de tijdsduur waardoor deze worden
gescheiden. Hier wordt van opeenvolgende verstoringen gesproken indien
twee verstoringen zich voordoen binnen een tijdspanne van 10 minuten of
minder. Door het tweede effect te vergelijken met het eerste kan worden
achterhaald of de opeenvolging van verstoringen leidt tot zwaardere
effecten. De kruistabel met de waargenomen aantallen is in Bijlage 4.1
gegeven (Tabel hl. De rijen corresponderen met het effect van de eerste
verstoring, terwijl de kolommen het effect van de erop volgende
verstoring voorstellen. Indien de effecten van opeenvolgende
verstoringen onafhankelijk van elkaar zouden zijn, dan zou deze tabel
een symmetrische structuur moeten vertonen. Indien anderzijds de
opeenvolging van verstoringen tot versterking van effecten zou leiden,
dan zouden de frequenties van de cellen boven de diagonaal groter
moeten zijn dan deze van de cellen onder de diagonaal.
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Tabel 4.15. Selectie van een log-lineair model voor het beschrijven van
de afhankelijkheid tussen twee opeenvolgende verstoringen gescheiden
door een tijdsduur van minder dan 10 minuten

model
Verzadigd

Quasi-symmetrie
Symmetrie

Pearson x2 df

0,000 °
0,780 3
3,331 6

p-waarde

0,854
0,466

Uit tabel 4.15 blijkt dat het symmetriemodel, dat de hoogste
symmetrische structuur aan de kruistabel oplegt, de waargenomen
aantallen niet slechter beschrijft dan het verzadigd model dat geen
restricties oplegt. De aantallen boven de diagonaal (voor deze is het
effect van de tweede verstoring sterker dan dat van de eerste) van
Tabel h in Bijlage 4.1 werden dus niet significant verschillend
bevonden van de aantallen onder de diagonaal (voor deze is het effect
van de tweede verstoring minder sterk dan dat van de eerste). Conclusie
is dus dat het effect van opeenvolgende verstoringen niet significant
werd bevonden. Het moet echter gezegd dat er maar weinig relevante data
voorhanden waren. Om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over het
effect van opeenvolgende verstoringen zal er op een meer gerichte
manier moeten worden waargenomen. Hierbij zijn type bron en snelheid
van opeenvolging factoren die best een grotere rol krijgen toebedeeld
dan hier het geval is geweest.

4.4 Discussie
Uit de analyse is duidelijk geworden dat het effect van een verstoring
voornamelijk wordt bepaald door het soort bron, waarbij mensen in het
gebied, helicopters en kleine vliegtuigjes er de voornaamste oorzaken
van zijn dat ganzen zich onder druk van verstoring verplaatsen. Het is
dan ook waarschijnlijk dat het voorkomen van dergelijke bronnen het
ruimtelijk verspreidingspatroon mee bepaalt. Een volgende stap in dit
onderzoek zou kunnen bestaan uit het maken van een inventaris van deze
bronnen, en die te vergelijken met de verspreiding van de ganzen. Op
basis van de hier uitgevoerde analyse wordt dan alvast verwacht dat er
een omgekeerd evenredig verband bestaat tussen het voorkomen van
helicopters en dat van Kleine Rietganzen, alsook tussen de frequentie
waarmee mensen in het gebied komen en de aanwezigheid van Kolganzen.
Wil men een gebied ter wille van de ganzen beschermen, dan moet in elk
geval binnen dat gebied het voorkomen van deze types bronnen tot een
minimum worden beperkt. Voor helicopters en kleine vliegtuigjes zou
eigenlijk een verbod moeten gelden. Wat de aanwezigheid van mensen
betreft, moet er onder andere op worden gewezen dat de toegankelijkheid
van een gebied gedeeltelijk is bepaald door het al dan niet aanwezig
zijn van insteekwegen.

Een opmerkelijke vaststelling is dat groepen die bestaan uit een
middelmatig aantal ganzen (i.e. ca 200-1000) het minst sterk reageren
op verstoring, en dit ondanks het feit dat er geen verband werd
gevonden tussen bron en groepsgrootte. De minder sterke reactie kan dus
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niet het gevolg zijn van het feit dat dergelijke groepen een voorkeur
zouden vertonen voor gebieden met een lage frequentie van de zware
bronnen. Dit lijkt erop te wijzen dat voedsel belangrijker is dan
verstoring. Deze middelmatige groepsgrootte komt dan overeen met de
ideale groepsgrootte, waarvan men aanneemt dat die het gemakkelijkst
tot stand komt in een voedselrijk habitat. Omdat voedsel belangrijker
wordt geacht, is in dit scenario het effect van verstoringen minder
uitgesproken.

De invloed van jacht werd nog niet ter sprake gebracht. Deze kon immers
niet worden nagegaan aangezien in Vlaanderen sinds 1981 de jacht op
ganzen is verboden - weliswaar met lokale uitzonderingen voor de Grauwe
Gans. Dat jacht een uiterst belangrijke impact heeft op de ruimtelijke
verspreiding van watervogels werd echter duidelijk aangetoond door
Madsen (1994). Sommige auters (e.g. Kuijken & Meire 1987) schrijven het
feit dat de Oostkustpolders zich tot een vast overwinteringsgebied
hebben ontwikkeld dan ook hoofdzakelijk toe aan dit verbod om ganzen te
bejagen.

4.5 Conclusies
• Verschillende types bronnen leiden tot verschillende soorten

effecten. Mensen die het gebied betreden, kleine vliegtuigjes en
helicopters leiden meer dan globaal genomen tot verstoringen met
een sterk energieverlies. Roofvogels, kanonnetjes en toeteren met
de wagen hebben daarentegen maar een gering effect.

• Typisch doelbewust veroorzaakte verstoringen zijn mensen die het
gebied betreden, kanonnetjes en bestuurders die toeteren met de
wagen. De gerichtheid van een verstoring heeft echter geen effect
op de reactie die erop volgt.

• Het verstoringsproces verloopt op dezelfde manier tijdens beide
winterhelften.

• De reactie die ganzen vertonen op een verstoring is afhankelijk
van de grootte van de groep waarin ze zich bevinden. Bij een
middelmatige groepsgrootte (ca. 200-1000 ganzen) wordt de minst
uitgesproken reactie vertoond.

• De verstoringsbronnen verschillen al naargelang de
groepssamenstelling. Kleine Rietganzen ondervinden meer
verstoring van mensen langs de weg, van helicopters en van
kanonnetjes.

• Ook de reactie verschilt al naargelang de groepssamenstelling.
Weglopen of kort opvliegen komt vaker voor bij Kleine Rietganzen.
Wordt er opgevlogen, dan zullen Kolganzen eerder terugkeren,
terwijl Kleine Rietganzen vaker ver weg zullen vliegen.

• Verstoringen die op zich al een sterk energieverlies met zich
meebrengen duren extra lang.

• Verschillen tussen complexen alsook de effecten van opeenvolgende
verstoringen moeten nader worden onderzocht.
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5 Habitatselectie

Steven Vantieghem, Wouter Courtens, Wolf Teunissen, Christine Verscheure,
Patrick Meire & Eckhart Kuijken

5.1 Inleiding
De vraag die in dit hoofdstuk aan bod komt, is welke
habitatkarakteristieken op landschapsniveau de verspreiding bepalen
van de overwinterende ganzen aan de Oostkustpolders (OKP). De kennis
hiervan is onontbeerlijk bij het uitwerken van beleids- en
beheersmaatregelen.

5.2 Methode
De invloed van habitatkarakteristieken zal worden bestudeerd op
perceelsniveau. Hiermee wordt bedoeld dat voor elk perceel zal worden
bepaald in welke mate ganzen er gebruik van maken. De aanwezigheid
van ganzen op een perceel zal dan worden gekoppeld aan de
habitatkarakteristieken op landschapsniveau van dit perceel.

De keuze voor deze arbeidsintensieve zorgde ervoor dat een
gedetailleerd onderzoek van de volledige OKP met een totale
oppervlakte van ca. 23.000 ha niet haalbaar was. Daarom werd ervoor
gekozen om een aantal representatieve gebieden te bestuderen. Bij de
selectie van deze was het hoofdcriterium dat er tijdens de voorbije
tien jaar regelmatig ganzen aanwezig waren. Bovendien werd ook
gestreefd naar een voldoend grote verscheidenheid van variabelen
zoa,s vorm en oppervlakte van het gebied, de aanwezigheid van wegen
en bebouwing en verschillen in het percentage permanent grasland en
akker. De ligging van de 13 geselecteerde gebieden wordt weergegev~n

in bijlage 5.1. Het gaat hier om een totale oppervlakte van 1964 ha
verdeeld over 1021 percelen.

5.2.1 Aanwe~gheid van ganzen
Tussen 21 november 2000 en 20 februari 2001 werden in deze
studiegbieden de aanwezige groepen ganzen op regelmatige tijdstippen
geteld en ingetekend en dit zowel tijdens de week als in het weekend.
De verschillende groepen ganzen werden zo nauwkeurig mogelijk
gesitueerd op een recente, gedetailleerde stafkaart (1/10.000). Dit
gebeurde door de relatieve positie tegenover landschapselementen
zoals perceelsgrenzen, wegen, gebouwen of bomen te bepalen. Indien
mogelijk werd ook de precieze afstand tot de weg gecontroleerd met
behulp van een verrekijker met ingebouwde afstandsmeter (Leica 7x42
BDA). Op basis van digitale orthofoto's en stafkaarten werden de in
het veld ingetekende groepen ganzen vervolgens nauwkeurig
gedigitaliseerd met behulp van ArcView@-GIS.

Op basis van deze tellingen werd voor elk perceel de kans Kingeschat
om er ganzen op aan te treffen. Daarnaast werd voor elk perceel het
gecumuleerd aantal gansdagen rberekend. Tot slot werd voor elk
perceel ook het gemiddeld aantal ganzen G bepaald dat erop aanwezig
was, gegeven zijnde dat bij een bezoek aan het gebied ganzen werden

5.1



aangetroffen op dat perceel. De berekening van elk van deze
veranderlijken - allen zijn ze een maat voor het gebruik van het
perceel door ganzen - wordt in de onderstaande kadertjes nader
toegelicht.

Schatting van de kans 1r dat er ganzen worden aangetroffen:
Veronderstel dat een bepaalde locatie in de loop van de winter N keer
werd bezocht. Veronderstel verder dat op een perceel gelegen in dit

gebied k keer ganzen werden aangetroffen. De trefkans 1r kan dan
worden geschat als P = kiN.

Berekening van het aantal gansdagen r gedurende een bepaalde periode:
Veronderstel dat de N bezoeken aan een bepaalde locatie werden
gebracht op de datums tI' t 2, ••• , t N, en dat de respectieve aantallen
ganzen aanwezig op het perceel worden gegeven door YI, Y2, ••• , YN.

Het cumulatief aantal gansdagen rgeassocieerd met een bepaald
perceel is per definitie gelijk aan de oppervlakte onder de (t,y)
curve. De formule voor de numerieke berekening van ris

N

r - ~ (/;+1 -/;_1)
- LJY; 2

/=1

waarbij YO=YN+I=O, tO=tl-T, en tN+I=t~r. Hier werd ervoor gekozen om
r-:r =3 dagen te nemen, vermits dit ongeveer de frequentie is waarmee
de locaties werden bezocht. Bij het bepalen van het aantal ganzen
aanwezig op het perceel, Yi (i=l, ... ,N), werd telkens van de
belangrijke, maar niet onaannemelijke veronderstelling uitgegaan dat
het aantal ganzen in een groep homogeen verdeeld is. Voor een groep
ganzen die zich over verschillende percelen uitstrekt, betekent dit
dat het aantal ganzen aanwezig op één van deze percelen zich op
dezelfde manier verhoudt tot de totale groepsgrootte als de
oppervlakte die de groep op het betreffende perceel inneemt zich
verhoudt tot de totale oppervlakte van de groep.

Berekening van het gemiddeld aantal ganzen, gegeven zijnde dat er
ganzen aanwezig zijn:
Het gemiddeld aantal ganzen aanwezig op een perceel, gegeven zijnde
dat er ganzen op het perceel zitten, wordt symbolisch voorgesteld
door G, en kan worden berekend aan de hand van

N

G= LY;Ö;,
;=1

waarbij ~=1 in het geval Yi>O en ~=O in het andere geval.

Voor elk perceel werd de waarde van P, r en G bepaald, zowel voor het

eerste als voor het tweede deel van de winter. Voor ren G gebeurde
dit bovendien afzonderlijk voor de Kleine Rietgans en voor de
Kolgans. Zodoende kunnen de volgende tien respons variabelen worden
onderscheiden.

• PI: de kans om bij een bezoek aan het gebied tijdens het eerste
deel van de winter ganzen aan te treffen op het betreffende
perceel (=YI )

• GI
a : het gemiddeld aantal Kolganzen op het perceel in het

eerste deel van de winter, gegeven zijnde dat bij een bezoek
aan het gebied ganzen worden aangetroffen op dat perceel (=Y2)

5.2



• G1
b

: het gemiddeld aantal Kleine Rietganzen op het perceel in
het eerste deel van de winter, gegeven zijnde dat bij een
bezoek aan het gebied ganzen worden aangetroffen op dat perceel
(=Y3)

• fia: het totaal aantal gansdagen van de Kolgans doorgebracht op
het perceel gedurende het eerste deel van de winter (=Y4 )

• fib: het totaal aantal gansdagen van de Kleine Rietgans
doorgebracht op het perceel gedurende het eerste deel van de
winter (=Ys)

• P2: de kans om bij een bezoek aan het gebied tijdens het tweede
deel van de winter ganzen aan te treffen op het betreffende
perceel (=Y6 )

• G!: het gemiddeld aantal Kolganzen op het perceel in het
tweede deel van de winter, gegeven zijnde dat bij een bezoek
aan het gebied ganzen worden aangetroffen op dat perceel (=Y7 )

• GI: het gemiddeld aantal Kleine Rietganzen op het perceel in
het tweede deel van de winter, gegeven zijnde dat bij een
bezoek aan het gebied ganzen worden aangetroffen op dat perceel
(=Ys)

• r/: het totaal aantal gansdagen van de Kolgans doorgebracht op
het perceel gedurende het eerste deel van de winter (=Y9 )

• r!: het totaal aantal gansdagen van de Kleine Rietgans
doorgebracht op het perceel gedurende het tweede deel van de
winter (=Y10 )

5.2.2 Habitatkarakteristieken op landschapsniveau
Om geiundeerde uitspraken te kunnen doen over de invloed die de
habitatkarakteristieken hebben op de aanwezigheid van ganzen, werden
deze karakteristieken bepaald voor alle percelen uit de 13 beschouwde
studiegebieden. Hiertoe werd tweemaal een gedetailleerde kartering
uitgevoerd waarbij de gegevens op outprints van digitale orthofoto's
en op gedetailleerde stafkaarten (1/10.000) werden ingetekend. Vooral
aan de akkergewassen werd aandacht besteed, daar voor het bepalen van
de verschillende types grasland gebruik kon worden gemaakt van de
recente Biologische Waarderingskaart (1997 tot 1999). In totaal
werden 19 types of klassen landgebruik onderscheiden.

Daar het aanbod van de verschillende types sterk evolueert naarmate
de winter vordert (o.a. door ploegen of inzaaien), werden de
studiegebieden twee maal gekarteerd. De eerste kartering gebeurde
tijdens het begin van het ganzenseizoen (tussen 1 en 15 november), de
tweede tussen 3 en 13 januari. De tweede kartering viel net na een
periode van intensieve agrarische activiteit, waardoor ze een goed
beeld geeft van de verandering in aanbod van de verschillende types.
De situatie tussen begin november en eind december kan als vrij
constant worden beschouwd.

De bekomen gegevens werden gedigitaliseerd met ArcView~-GIS. Hiermee
werden uiteindelijk per perceel een tiental parameters berekend. Als
afstand van het perceel tot bebouwing en wegen werd de afstand tot
het zwaartepunt van het perceel genomen, niet die tot de
dichtstbijzijnde perceelsrand.
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Hieronder volgt een overzicht van de berekende parameters.
• Oppervlakte in .z
• Vora: om de vormparameter te bepalen werd gebruik gemaakt van

de formule 4n·A/p2 met A de oppervlakte en P de omtrek van het
perceel. Op basis van deze formule krijgt elk perceel een
dimensieloze eenheid, liggend tussen 0 en 1, toegekend. Hoe
groter dit getal, hoe meer de vorm van het perceel een cirkel
benadert.

• Landgebruik tijdens eerste deel van de winter
• Landgebruik tijdens tweede deel van de winter
• Afstand tot bebouwing
• Afstand tot Type 1-wegen: Type I-wegen zijn brede, verharde

wegen opgedeeld in rijstroken met meer dan ca. 50 auto's per
dag

• Afstand tot Type 2-wegen: Type 2-wegen zijn smalle, verharde,
niet in rijstroken opgedeelde wegen met ca. 10 tot 50 auto's
per dag (de meeste polderwegen zijn voorbeelden)

• Afstand tot Type 3-wegen: Type 3-wegen zijn smalle, niet steeds
verharde wegen met minder dan ca. 10 auto's per dag
(bijvoorbeeld toegangswegen tot boerderijen)

• Landgebruik rond perceel: Percentage grasland, akker en
bebouwing binnen een band van 250 m rond het perceel

• Openheid rond het perceel: Aantal meter bomenrijen en
oppervlakte bebouwing binnen een band van 250 m rond het
perceel

5.3 Resultaten

5.3.1 Exploratieve multivariate analYse
Het doel van een principale componenten analyse van p variabelen
X1,X2 , ••• ,Xp bestaat in het vinden van p lineaire combinaties van deze
variabelen die onderling ongecorreleerd zijn. Het ontbreken van
correlatie is een gunstige eigenschap, want concreet betekent dit dat
deze nieuwe variabelen elk een andere dimensie van de dataset
vertegenwoordigen (e.g. Manley 1994).

In wat volgt, wordt de procedure in het kort uit de doeken gedaan. Er
wordt gestart met het standaardiseren van de variabelen X1 ,X2 , ••• ,Xp •

Vervolgens wordt de covariantie-matrix C van deze gestandaardiseerde
variabelen berekend. Dit is dus een correlatie-matrix. Daarna worden
van C de eigenwaarden À,1,À,2,' •• 'À-p en de bijhorende eigenvectoren al'
az, ••. ,ap bepaald. De coëfficiëten van de i-de principale component
(i=1,2, ... ,p) worden dan gegeven door de eigenvector ai' terwijl À,i

gelijk is aan de variantie van deze principale component (e.g. Manley
1994) .
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Tabel S.l. Correlatiematrix voor de set variabelen Y1 , Yv ... , Y10 die
het voorkomen van ganzen op een perceel beschrijven

Y1 Y2 Y3 Y4 Ys Y6 Y7 YB Yg YlO
Yl 1,00 0,33 0,30 0,56 0,52 0,56 0,44 0,14 0,51 0,19
Y2 0,33 1,00 0,21 0,81 0,25 0,28 0,19 0,03 0,27 0,08
Y3 0,30 0,21 1,00 0,18 0,85 0,18 0,08 0,27 0,09 0,27
Y4 0,56 0,81 0,18 1,00 0,35 0,41 0,28 0,04 0,39 0,10
Ys 0,52 0,25 0,85 0,35 1,00 0,32 0,18 0,23 0,25 0,25
Y6 0.56 0,28 0,18 0,41 0,32 1,00 0,61 0,32 0,76 0,45
Y7 0,44 0,19 0,08 0,28 0,18 0,61 1,00 0,21 0,80 0,23
YB 0,14 0,34 0,27 0,04 0,23 0,32 0,21 1,00 0,14 0,91
Yg 0,51 0,27 0,09 0,39 0,25 0,76 0,80 0,14 1,00 0,25
YlO 0,19 0,08 0,27 0,10 0,25 0,45 0,23 0,91 0,25 1,00

De correlatiematrix C voor de set variabelen Yl , Y2 , ••• , YlO' die het
voorkomen van ganzen op een bepaald perceel beschrijven, is
weergegeven in tabel 5.1. Wat in deze tabel vooral opvalt, is dat
zonder uitzondering alle correlaties positief zijn. De variabelen die
de hoogste correlatie vertonen zijn Y2 (het gemiddeld aantal
Kolganzen tijdens het eerste deel van de winter) en Y4 (het aantal
gansdagen van de Kolgans tijdens het eerste deel van de winter), Y3

(het gemiddeld aantal Kleine Rietganzen tijdens het eerste deel van
de winter) en Ys (het aantal gansdagen van de Kleine Rietgans tijdens
het eerste deel van de winter), Y7 (het gemiddeld aantal Kolganzen
tijdens het tweede deel van de winter) en Yg (het aantal gansdagen
van de Kolgans tijdens het tweede deel van de winter), en YB (het
gemiddeld aantal Klein Rietganzen tijdens het tweede deel van de
winter) en ~o (het aantal gansdagen van de Kleine Rietgans tijdens
het tweede deel van de winter). Gelet op de vrij hoge correlaties in
tabel 5.1 kan van een principale componenten analyse van de
betreffende variabelen worden verwacht dat ze reeds enige opheldering
brengt in de hoge dimensionaliteit van het probleem.

Voor de matrix C uit tabel 5.1 werden de volgende eigenwaarden
gevonden: 4,10 1,84 1,63 1,09 0,53 0,35 0,17 0,13 0,10 en 0,07.
Bemerk dat de som van deze eigenwaarden precies gelijk is aan 10,00
i.e. de som van de elementen op de diagonaal in de matrix C. De
eigenwaarde corresponderend met een bepaalde principale component
geeft aan welk deel van de variantie men aan deze component mag
toeschrijven, waarbij - aangezien C een correlatiematrix is - de
totale variantie in de dataset gelijk is aan het aantal beschouwde
veranderlijken, i.e. 10. Dus de eerste principale component (PCl )

verklaart 4,10+10,00·100%=41,0% van de variantie, de tweede (PC2 )

18,4%, de derde (PC3), 16,3%, de vierde (PC4 ) 10,9%, en de vijfde
(PCs) 5,3%. Hoeveel principale componenten vereist zijn om een
aanvaardbaar deel van de variantie te capteren, is niet éénduidig
bepaald. Hier wordt ervoor gekozen om vier principale componenten te
behouden. De eerste vier componenten zijn immers de enige met een
eigenwaarde groter dan 1,00, de enige vier dus met een variantie
groter dan deze van één van de originele variabelen. Bovendien staan
ze samen in voor een niet onaardige 86,7% van de totale variantie
aanwezig in de dataset. De coëfficiënten van deze eerste vier
principale componenten worden getoond in table 5.2.
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Tabel 5.2. Coëfficiënten van de eerste vier principale componenten
(PCl t.e.m. PCt) voor de gestandaardiseerde variabelen Yl ,Y2 , ••• ,YlO

die het voorkomen van ganzen op een perceel beschrijven.
Coëfficiënten met een absolute waarde groter dan 0,2 zijn onderlijnd.

PCl PC2 PC3 PC4

Yl 0,37 -0,16 -0,07 0,16
Y2 0,26 -0,33 -0,24 -0,54
Y3 0,24 0,24 -0,52 0,30
Y4 0,33 -0,35 -0,20 -0,42
Ys 0,31 0,14 -0,48 0,33
Y6 0,40 -0,02 0,27 0,08
Y7 0,33 -0,12 0,39 0,25
Ys 0,23 0,57 0,12 -0,31
Yg 0,37 -0,18 0,35 0,22
Y10 0,27 0,54 0,15 -0,31

Uit de coêfficiënten in tabel 5.2 blijkt dat de eerste principale
component, PC1' een index is van de voorkeur van ganzen voor een
bepaald perceel in het algemeen. Voor deze component zijn de
coêfficiënten corresponderend met de verschillende respons variabelen
immers allemaal ongeveer even groot en van hetzelfde teken. De tweede
principale component, PC2 , maakt in hoofdzaak onderscheid tussen
percelen druk bezocht door Kolganzen en percelen druk bezocht door
Kleine Rietganzen. Immers voor deze component zijn coëfficiënten die
horen bij variabelen die de aanwezigheid van Kolganzen weergeven
negatief (coëfficiënten voor Y2 , Y4 , Y7 en Yg ), terwij 1 de
coêfficiënten die overeenkomen met variabelen die betrekking hebben
op de aanwezigheid van Kleine Rietganzen positief zijn (coëfficiënten
voor '13, Ys, Ys en Y10 )' Op dezelfde manier kan men inzien dat de
derde principale component, PC3 , vooral een contrast is tussen de
aantrekkelijkheid van een perceel voor ganzen tijdens het eerste deel
van de winter en de aantrekkelijkheid ervan tijdens het tweede deel
van de winter. Percelen met een hoge (absolute) waarde voor de vierde
princinpale component, PC4 , zijn in het eerste deel van de winter
vooral populair bij ganzen van de ene soort, terwijl ze in het tweede
deel van de winter vooral worden bezocht door ganzen van de andere
soort. Er vindt dus bij wijze van spreken een aflossing van de wacht
plaats.

Aangezien de eerste principale component een algemene index is van
het gebruik van een perceel door ganzen, en aangezien deze component
maar liefst 41,0% van de variantie verklaart, kan worden besloten dat
er tussen de percelen in de dataset wel degelijk grote verschillen
bestaan qua ganzengebruik. Van deze verschillen wordt nog steeds
vermoed dat ze toe te schrijven zijn aan verschillen in
habitatkarakteristieken. Dit zal echter uit het vervolg van de
analyse moeten volgen. Voorlopig weten we enkel dat er tussen
percelen verschillen bestaan.

In tweede instantie bestaan er ook verschillen tussen het
perceelsgebruik van de Kolgans en dat van de Kleine Rietgans, evenals
tussen het perceelsgebruik tijdens de eerste en dat tijdens de tweede
winterhelft. Deze beide contrasten verklaren ongeveer een even groot
deel van de variantie, met name respectievelijk 18,4% en 16,3%. Het
verschil tussen beide soorten is dus ongeveer even uitgesproken als
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het verschil tussen beide winterhelften. Het is dan ook aangeraden om
de invloed van habitatkarakteristieken afzonderlijk na te gaan zowel
voor beide soorten als voor beide winterhelften.

5.3.2 Clusteren van de percelen
Nu geweten is dat er verschillen bestaan tussen beide soorten zowel
als tussen beide winterhelften, kan men zich afvragen welke percelen
wanneer worden gebruikt door welk soort ganzen. Om dit te achterhalen
worden de percelen waarvan ganzen gebruik hebben gemaakt, onderworpen
aan een correspondentie-analyse (e.g. Manly 1994). Het voordeel van
deze methode is dat ze resulteert in een gelijktijdige ordinatie van
percelen en variabelen. Wat daarmee wordt bedoeld, wordt duidelijk in
figuur 5.1. In deze figuur zijn enerzijds de percelen en anderzijds
de variabelen die het gebruik van deze percelen door ganzen
beschrijven samen uitgezet. Dit laat voor elk perceel toe om te

I evalueren door welke soort ganzen en tijdens welke winterhelft het
voornamelijk is gebruikt. Overigens is figuur 5.1 nog maar eens een
bevestiging van het feit dat er een verschil bestaat in
perceelsgebruik tussen beide soorten én tussen beide winterhelften.
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Figuur 5.1. Percelen en variabelen uitgezet tegenover de eerste twee
assen (CORRl en CORR2) bekomen bij het uitvoeren van een
correspondentie-analyse. De verschillende kleuren illustreren de
verdeling van de percelen in clusters.
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vier groepen worden

door Kolganzen tijdens de eerste

door Kolganzen tijdens de tweede

door Kleine Rietganzen tijdens de

door Kleine Rietganzen tijdens de

Figuur 5.1 kan nu worden gebruikt als basis voor de verdeling van de
percelen in clusters. Hierbij zullen
onderscheiden:

• koll: percelen vooral gebruikt
winterhelft,

• kol2: percelen vooral gebruikt
winterhelft,

• krl: percelen vooral gebruikt
eerste winterhelft,

• kr2: percelen vooral gebruikt
tweede winterhelft.

Voor elk van deze groepen kan men in figuur 5.1 twee overeenkomstige
variabelen terugvinden, met name telkens een gemiddeld aantal en een
aantal gansdagen. Een perceel wordt dan toegekend aan die groep,
waarvan de afstand (Mahalanobis 1948) tot het middelpunt van
corresponderende variabelen het kleinst is. Voor het verdelen van de
percelen in clusters werd met de eerste drie dimensies van de
correspondentie-analyse rekening gehouden. Vandaar dat de
clusterverdeling in figuur 5.1 op het oog niet juist lijkt te zijn.

Behalve de vier vermelde groepen percelen, z1Jn er uiteraard ook nog
die percelen die de ganzen niet hebben gebruikt. Deze vormen een
vijfde groep of cluster. In het vervolg van de tekst zal deze door
null worden aangeduid. De verdeling van de percelen over deze
clusters en de ruimtelijke spreiding ervan over de studiegebieden kan
in figuur 5.2 worden beoordeeld. De ruimtelijke spreiding blijkt
vooral een ruimtelijke scheiding tussen Kolgans en Kleine Rietgans in
te houden. De situatie in de gebieden te Damme is hiervan de beste
illustratie. In de gebieden met locatiecode 110 en 130 worden haast

Bebouwing

CJ
Kol eerste wintertlelft
Kr eerste wintertlelft

_ Kol tweede wintertlelft
_ Kr tweede wintertIelft

,
0i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8 l<ilometers

Oostkustpolders Clusteranalyse percelen

Figuur 5.2. Verdeling van de percelen in clusters, en de
ruimtelijke spreidinq ervan over de studieqebieden

5.8



enkel percelen aangetroffen waarop vooral Kolganzen Z1Jn
geobserveerd, terwijl het in gebied 141 bijna uitsluitend gaat om
percelen waarop vooral Kleine Rietganzen hebben verbleven. De
ruimtelijke scheiding tussen de twee winterhelften is minder
duidelijk. Voorts is het opmerkelijk dat de verspreiding van de
Kolganzen 'beperkt' lijkt tot drie kernen, terwijl de Kleine
Rietganzen bij wijze van spreken een beetje overal zitten.

5.3.3 Verschillen in habitatkarakteristieken tussenpercelen van verschil/ende
clusters

In deze paragraaf wordt op zoek gegaan naar mogelijke verschillen in
habitatkarakteristieken tussen percelen die behoren tot verschillende
clusters.

5.3.3.1 Perceelsoppervlakte
In tabel 5.3 zijn voor de vijf beschouwde groepen puntschattingen
gegeven van het gemiddelde en de variantie van de perceelsoppervlakte
binnen die groep. Uit deze tabel kan worden afgeleid dat percelen die
door ganzen worden gebruikt (koll,kol2,krl,kr2) gemiddeld gezien een
grotere oppervlakte hebben dan percelen waarvoor dit niet het geval
is (null). Dit is voor beide winterhelften het geval, en het geldt
zowel voor percelen gebruikt door Kolganzen als voor percelen
gebruikt door de Kleine Rietganzen. Het verschil tussen de
gemiddelden is ook statistisch significant aangezien een Kruskal
Wallis-test (Hollander en Wolfe 1973, pag. 115-120) bij 4
vrijheidsgraden een toetsingsgrootheid van 142,38 oplevert, hetgeen
overeenkomt met een p-waarde van 0,00. Er werd ook een meervoudige
vergelijking van de gemiddelden gemaakt, om op statistische wijze te
achterhalen waar zich de verschillen bevinden. Dit leidde tot de
volgende, op het 95%-niveau significante verschillen tussen
groepsgemiddelden.

-1,79 ha < Jl(null) - Jl(koll) < -0,44 ha
-1,22 ha < Jl(null) - Jl(kol2) < -0,52 ha
-1,41 ha < Jl(null) - Jl(krl) < -0,58 ha
-1,95 ha < Jl(null) - Jl(kr2) < -0,98 ha

Tabel 5.3. Gemiddelde p en variantie af van de oppervlakte (ha) van
de vijf onderscheiden types percelen

null
1,55
1,70

koll
2,76
3,02

kol2
2,62
3,62

krl
2,66
2,85

kr2
3,17

3,78

De interpretatie van deze waarden is tamelijk voor de hand liggend.
Zo bijvoorbeeld is de gemiddelde perceelsoppervlakte binnen groep kr2
1,95 tot 0,98 ha groter dan de gemiddelde perceelsoppervlakte binnen
groep null. Niet-vermelde verschillen werden niet significant
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bevonden. Kleine Rietganzen hebben dus geen voorkeur voor een andere
perceelsoppervlakte dan Kolganzen, noch bestaat er op dit vlak een
verschil tussen beide winterhelften. Voor de volledigheid kan nog
worden opgemerkt dat de meervoudige vergelijking van de gemiddelden
op een niet-parametrische wijze werd uitgevoerd (Hsu 1996, pag. 165
174) •

Tussen de clusters lijken er ook verschillen te bestaan in de
variantie van de perceelsoppervlakte. Dit wordt echter tegengesproken
door de Fligner-Killeen-test (Conover et al 1981), die op 4
vrijheidsgraden een toetsingsgrootheid van 6,34 oplevert, wat
overeenkomt met een p-waarde van 0,18. Het feit dat de spreiding van
de perceelsoppervlakte binnen de klassen koll, kol2, krl en kr2 niet
verschilt van de spreiding in de klasse null wijst erop dat
perceelsoppervlakte geen determinerende factor is bij de
habitatselectie. Door de band genomen maken ganzen weliswaar meer
gebruik van grote percelen, maar het is echter niet zo dat ze kleine
percelen helemaal links laten liggen. De grotere oppervlakte van
percelen waarop ganzen foerageren kan allicht worden verklaard
doordat percelen cultuurland meestal een pak groter zijn dan percelen
waarop bijvoorbeeld bebouwing staat.

5.3.3.2 Afstand tot type i-wegen
Tabel 5.4 vermeldt voor elk van de beschouwde groepen de gemiddelde
afstand tot een type 1-weg. Daarnaast zijn ook schattingen gegeven
van de variantie die deze afstand vertoont binnen een groep. Uit een
Fligner-Killeen-test volgt dat er tussen de groepen significante
verschillen bestaan in deze variantie. Een testgrootheid van 18,25
bij 4 vrijheidsgraden correspondeert immers met een p-waarde van
0,00. De waarden in tabel 5.4 in acht genomen, zijn het allicht de
percelen van belang voor Kolganzen die een grotere variantie vertonen
dan de andere. Verder maakt een Kruskal-Wallis-test duidelijk dat ook
de groepsgemiddelden significante verschillen vertonen. De
toetsingsgrootheid bedraagt 50,59 wat bij 4 vrijheidsgraden tot een
p-waarde van 0,00 leidt. Een meervoudige vergelijking van de
gemiddelden op het 5%-significantieniveau bracht de volgende
verschillen aan het licht.

-0,60 km< J.l(null) - J.l(koll) < -0,13 km

-0,48 km< J.l(null) - J.l(kol2) < -0,16 km

0,12 km< J.l(koll) - J.l(krl) < 0,64 km

0,01 km< J.l(koll) - J.l(kr2) < 0,61 km

0,57 km< J.l(kol2) - J.l(krl) < 0,10 km

0,03 km< J.l(kol2) - J.l(kr2) < 0,54 km

Tabel 5.4. Gemiddelde p en variantie of van de afstand tot type type
I-wegen (km) van de vijf onderscheiden types percelen

null
0,58
0,21

koll
1,02
0,47

kol2
0,98
0,47
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krl
0,59
0,31

kr2
0,62
0,17



Tabel 5.5. Gemiddelde IJ en variantie ol van de afstand tot type type
2-wegen (km) van de vijf onderscheiden types percelen

null
0,26
0,05

koll
0,37
0,05

ko12
0,29
0,03

krl
0,34
0,05

kr2
0,32
0,03

Er blijken dus significante verschillen te bestaan tussen Kolganzen
en Kleine Rietganzen, waarbij Kolganzen percelen verkiezen op grotere
afstand van type 1-wegen. Het is opmerkelijk dat clusters die
betrekking hebben op de Kleine Rietgans geen verschillen vertonen
t.o.V. de null groep. Onder de huidige omstandigheden, lijken de
Kleine Rietganzen zich dus weinig of niets aan te trekken van de
aanwezigheid van type 1-wegen aan de OKP. Voorals vinden ze tussen
deze wegen nog de nodige ruimte. De Kolganzen daarentegen lijken door
de aanwezigheid van type 1-wegen beperkt in hun bewegingsvrijheid. De
grotere spreiding in afstand tot type 1-weg bij de Kolgans wijst er
echter op dat ook Kolganzen op percelen kunnen voorkomen die zich op
een relatief geringe afstand van type 1-wegen bevinden.

5.3.3.3 Afstand tot type 2-wegen
Tabel 5.5 geeft voor de verschillende soorten percelen de gemiddelde
afstand tot type 2-wegen, alsook de variantie van deze afstand.
Tussen de groepen bestaan zowel verschillen in gemiddelde (Kruskal
Wallis-test: toetsingsgrootheid 37,02, 4 vrijheidsgraden, p-waarde
0,00) als in variantie (Fligner-Killeen-test: toetsingsgrootheid
11,96, 4 vrijheidsgraden, p-waarde 0,02). Meervoudig vergelijken van
de groepsgemiddelden leidt tot de volgende significante verschillen.

-0,19 km< I.l(null) - I.l(koll) < -0,03 km

-0,09 km< J.1 (null) - l.l(ko12) < -0,00 km

-0,15 km< I.l(null) - I.l(krl) < -0,02 km

-0,15 km< I.l(null) - J.1(kr2) < -0,02 km

Percelen die ganzen herbergen, liggen dus significant verder
verwijderd van de typische kleine polderwegen dan percelen waarop
geen ganzen voorkomen. Er zijn hierin echter geen verschillen tussen
Kolganzen en Kleine Rietganzen aanwezig, evenmin als er op dat vlak
verschillen bestaan tussen de eerste en de tweede winterhelft.
Uit tabel 5.5 kan men afleiden dat ganzen gemiddeld gezien op een
afstand van 300 á 400 meter van type 2-wegen blijven.

Tabel 5.6. Gemiddelde IJ en variantie ol van de afstand tot type type
3-wegen (km) van de vijf onderscheiden types percelen

null
0,42
0,11

koil
0,50
0,06

ko12
0,45
0,05
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krl
0,41
0,07

kr2
0,44
0,08



Tabel 5.7. Gemiddelde IJ en variantie a2 van de vormparameter van de
vijf onderscheiden types percelen

null
0,61
0,02

koll
0,58
0,02

kol2
0,58
0,02

krl
0,60
0,02

kr2
0,60
0,02

5.3.3.4 Afstand tot type 3-wegen
Tabel 5.6 geeft voor de beschouwde groepen het gemiddelde en de
variantie van de afstand tot een type 3-weg. Om na te gaan of deze
gemiddelden al dan niet aan elkaar gelijk zijn, werd een Kruskal
Wallis-test uitgevoerd. De toetsingsgrootheid werd berekend op 15,72,
en dit bij 4 vrijheidsgraden. Hieruit kan een p-waarde van 0,00
worden afgeleid. Dit betekent dat de vijf groepsgemiddelden niet aan
elkaar kunnen worden gelijkgesteld. Meer bepaald werden de volgende
verschillen significant bevonden.

-0,24 km < ~(null) - ~(koll) < -1.52 km

-0,15 km < ~(null) - ~(ko12) < -0.00 km

Concreet wil dit zeggen dat percelen die door Kolganzen worden benut,
zich gemiddeld gezien verder van type 3-wegen bevinden dan percelen
waar geen ganzen op zitten. Eenvoudiger gesteld komt het erop neer
dat Kolganzen zich niet te dicht in de buurt van type 3-wegen
begeven. Dit is zowel het geval tijdens de eerste winterhelft als
tijdens de tweede. Voor Kleine Rietganzen speelt de aanwezigheid van
type 3-wegen slechts in mindere mate een rol. De gemiddelde afstand
tot type 3-wegen is immers niet verschillend voor percelen waarop
Kleine Rietganzen komen foerageren en percelen waarop geen ganzen
worden waargenomen. Eigenlijk wijst dit op een grotere
verstoringsgevoeligheid van de Kolgans t.o.v. de Kleine Rietgans.
Anderzijds werd ook het verschil tussen Kolgans en Kleine Rietgans
niet significant bevonden. Het is dus allicht zo dat Kleine
Rietganzen een minder uitgesproken neiging vertonen om op veilige
afstand van type 3-wegen te blijven dan Kolganzen.
Op basis van een Fligner-Killeen-test wordt de hypothese van
gelijkheid van varianties weerhouden. De toetsingsgrootheid bedroeg
15,72 wat bij 4 vrijheidsgraden een p-waarde van 0,36 oplevert.

5.3.3.5 Vormparameter
In tabel 5.7 zijn per cluster schattingen gegeven van het gemiddelde
en de variantie van de vormparameter van een perceel. De verschillen
zijn echter niet significant. Een Kruskal-Wallis-test (voor het
testen van verschillen in gemiddelden) levert een testgrootheid op
van 5,69, wat bij 4 vrijheidsgraden overeenkomt met een p-waarde van
0,22. De waargenomen toetsingsgrootheid van een Fligner-Killeen-test
(om de hypothese van gelijkheid van varianties na te gaan) bedaagt
5,30, hetgeen bij 4 vrijheidsgraden correspondeert met een p-waarde
van 0,26. Aangezien noch het gemiddelde, noch de variantie
verschillen vertoont tussen de beschouwde groepen, kan worden
besloten dat bij habitatselectie de vorm van een perceel niet ter
zake doet.
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5.3.3.6 Afstand tot urbanisatie
Tabel 5.6 toont voor de vijf groepen van percelen wat hun gemiddelde
afstand tot urbanisatie is. Het uitvoeren van een Kruskal-Wallis-test
leidt tot het verwerpen van de hypothese dat de gemiddelden van deze
vijf groepen worden gegeven door één en dezelfde afstand. Immers, de
toetsingsgrootheid werd berekend op 143,80 en aangezien het aantal
vrijheidsgraden 4 bedraagt, komt dit overeen met een p-waarde van
0,00. Bij een zogenaamde meervoudige vergelijking van de gemiddelden,
werden tussen volgende groepen verschillen vastgesteld.

-0,25 km < J1(null) - J1 (koll) < -0,10 km

-0,14 km< J1(null) - J1 (ko12) < -0,07 km

-0,09 km< J1(null) - J1(krl) < -0,02 km

-0,17 km< J1 (null) - J1(kr2) < -0,08 km

-0,13 km< J1(krl) - J1(kr2) < -0,02 km

-0,08 km< J1 (ko12) - J1(kr2) < -0,02 km

Uit deze relaties blijkt dat percelen die door ganzen worden
gebruikt, zich gemiddeld gezien verder van urbanisatie bevinden dan
percelen waarop geen ganzen zitten. De gemiddelde afstand waarop een
een 'ganzenperceel' zich van urbanisatie bevindt, bedraagt 200 à 300
meter. Ganzen komen dus gemiddeld gezien een 100-tal meter dichter
bij urbanisatie dan bij type 2-wegen. Verder blijkt dat vooral Kleine
Rietganzen tijdens het tweede deel van de winter iets verder van
bebouwing wegblijven. Hier zit echter een contradictie met het feit
dat Kleine Rietganzen dichter bij type 3-wegen komen dan Kolganzen.
Een mogelijke verklaring werd niet gevonden, tenzij dan dat Kleine
Rietganzen bebouwing vermijden, niet zozeer omwille van de verhoogde
kans op verstoringen, maar wel omdat ze tamelijk veel belang hechten
aan de openheid van het gebied, waarbij urbanisatie de openheid
uiteraard beperkt.

De Fligner-Killeen-test levert hier een toetsingsgrootheid van 3,51
op. Bij 4 vrijheidsgraden correspondeert dit met een p-waarde van
0,48. De hypothese van één gezamenlijke variantie voor de vijf
clusters wordt derhalve weerhouden. Alhoewel dus groter, is de
afstand tot urbanisatie niet variabeler voor die percelen waar ganzen
gebruik van maken. Dit wijst erop dat percelen waarop ganzen
voorkomen daadwerkelijk een verschuiving naar grotere afstanden tot
bebouwing vertonen ten opzichte van percelen waarop geen ganzen
voorkomen.

Tabel 5.8. Gemiddelde IJ en variantie al van de afstand tot
urbanisatie (km) van de vijf onderscheiden types percelen

null
0,14
0,02

koll
0,31
0,03

ko12
0,24
0,02

krl
0,19
0,02

kr2
0,26
0,01
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Figuur 5.3. Mosaic plot waarin het aanbod van habitattypes tijdens
de eerste winterhelft wordt vergeleken met de voorkeur van ganzen in
die periode

5.3.3.7 Landgebruik (eerste winterhelft)
De bedoeling is om het aanbod (Bijlage 5.1) te vergelijken met het
gebruik. De relatie tussen deze twee is alvast grafisch voorgesteld
in figuur 5.3. Vervolgens wordt een loglineair model (cf Sectie
4.2.2) aangepast aan de waargenomen frequenties uit de kruistabel met
als variabelen 1) type perceel volgens landgebruik tijdens het eerste
deel van de winter en 2) type perceel volgens ganzengebruik tijdens
het eerste deel van de winter.
Het model voor onafhankelijkheid leidt tot een waarde van de Pearson
x2-toetsingsgrootheid van 147,72. Met slechts 20 vrijheidsgraden
correspondeert dit met een p-waarde van 0,00. Het model voor
onafhankelijkheid is dus allerminst adequaat. Dit betekent dat de
twee beschouwde variabelen afhankelijk zijn, of anders gezegd dat het
gebruik verschilt van het aanbod. Ganzen hebben dus duidelijk

5.14



Tabel 5.9. Schattingen van de interactietermen die de afhankelijkheid
beschrijven in de eerste winterhelft tussen type perceel volgens
landgebruik en type perceel volgens ganzengebruik

cluster null koll krl
Am -0,84 0,74 0,09
Ap 4,02 -1,42 -2,61
As -1,09 0,67 0,42
Hx 0,90 0,37 0,53
Hp -1,65 0.28 1,38

Hp+ -1,72 0,29 1,43
Hpr -2,44 1,39 1,05

Hpr- 0,46 3,84 -4,30
Hpr+ -2,08 0,79 1,29

Ur 4,51 -4,80 -2,36
andere 1. 74 -2,15 3,06

voorkeuren voor bepaalde types landgebruik, terwijl andere types voor
hen totaal oninteressant zijn. Uit de waarden van de interactietermen
van het verzadigd model (tabel 5.9) kan worden afgeleid naar welke
types landgebruik de voorkeur van de ganzen uitgaat. Hierbij duidt
een positieve waarde van de interactieterm op de preferentie van de
ganzen voor het betreffende type landgebruik.

Ganzen in het algemeen vertonen tijdens de eerste winterhelft een
duidelijke voorkeur voor graslanden. De Kolganzen lijken hierbij een
bijzondere voorkeur te hebben voor de reliëfrijke weilanden (Hpr,
Hpr-, Hpr+), terwijl de Kleine Rietganzen ook goed aan hun trekken
komen op de minder reliefrijke stukken (Hp, Hp+). In mindere mate
wordt ook gebruik gemaakt van gescheurde en heringezaaide graslanden
(Hx), graanstoppel (As), en in het geval van de Kolgans ook van
maïsstoppel (Am). Waar de ganzen niet moeten gezocht worden is op
geploegde akkers (Ap) en in bebouwde gebieden (Ur). Daar valt
inderdaad ook het minst voedsel te rapen. De Kleine Rietganzen
vertonen blijkbaar ook een voorkeur voor die percelen gecatalogeerd
onder de noemer 'andere'. Dit is echter te wijten aan een paar
geïsoleerde gevallen waarbij Kleine Rietganzen werden waargenomen op
een met wintergraan ingezaaide akker (lx) en op een akker met
spontane begroeiing (lx), terwijl Kolganzen tijdens de eerste
winterhelft in een dergelijk habitat niet werden waargenomen.

5.3.3.8 Landgebruik (tweede winterhelft)
Dezelfde oefening als deze uitgevoerd in 5.3.3.7 wordt nu herhaald
voor de tweede winterhelft. Immers is nu het aanbod gewijzigd (cf
5.2.2, Bijlage 5.2), wat gevolgen zou kunnen hebben op de
preferenties van de ganzen.
Figuur 5.4 laat opnieuw toe het verband tussen aanbod en gebruik aan
een visuele inspectie te onderwerpen. Imers per type perceel volgens
ganzengebruik, is de verdeling van de types volgens landgebruik
weergegeven. Vervolgens wordt andermaal de techniek van log-lineaire
modellen aangewend om het verband tussen beiden te onderzoeken. Voor

5.15



Tabel 5.10. Schattingen van
afhankelijkheid beschrijven
perceel volgens landgebruik

cluster
Ag
Am

Ap
Hx
Hp

Hp+
Hpr

Hpr
Hpr+

Ur
andere

de interactietermen die de
in de tweede winterhelft tussen type
en type perceel volgens ganzengebruik

null kol2 kr2
1,41 -4,79 3,37
1,87 3,16 -5,03
2,30 -4,62 2,32

-0,70 0,31 0,39
-1,42 0,74 0,68
-1,62 1,11 0,51
-1,66 2,46 -0,81
-1,89 1,39 0,50
-2,08 1,77 0,31

4,90 -2,15 -2,75
-1,11 0,60 0,51
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Figuur 5.4. Mosaic plot waarin het aanbod van habitattypes
tijdens de tweede winterhelft wordt vergeleken met de voorkeur
van ganzen in die periode
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het model voor onafhankelijk bedraagt de waarde van de Pearson X2

toetsingsgrootheid 222,64. In de aanwezigheid van 20 vrijheidsgraden
is de overeenkomstige p-waarde 0,00. Het type perceel volgens
ganzengebruik dus ook tijdens de tweede winterhelft afhankelijk van
het type perceel volgens landgebruik. De interactietermen die deze
afhankelijkheid beschrijven, staan in tabel 5.10. De numerieke
waarden vertonen veel gelijkenis met deze van de eerste winterhelft.
Opnieuw worden bovenal weilanden verkozen, en opnieuw vertonen
Kolganzen de meest uitgesproken voorkeur voor de reliëfrijke types.
Verder is het ook nog altijd zo dat bij de Kolgans maïsstoppel (Am)
en gescheurd en heringezaaid grasland (Hx) op een niet onbelangrijke
tweede plaats komen. Hét verschil met de eerste winterhelft wordt
echter hoofdzakelijk bepaald door de akkers die met wintergraan zijn
ingezaaid (Ag), en waarvoor de Kleine Rietganzen tljdens de tweede
winterhelft een uitgesproken voorkeur vertonen.

5.4 GLM-modeJ
Het aantal gansdagen op een perceel werd gemodelleerd volgens de GLM
methode. Dit gebeurde afzonderlijk voor Kolgans en Kleine Rietgans,
zowel als afzonderlijk voor beide winterhelften. De resultaten van
het aanpassen van een geschikt model aan de data zijn te vinden in
table 5.11, table 5.12, table 5.13 en table 5,14. De invloed van een
aantal covariaten wordt hieronder besproken.

Tabel 5.11. Aanpassing van een GLM-model voor het beschrijven van de
het aantal gansdagen van de Kolgans tijdens de eerste winterhelft

model
null
log (area)
bosje250
bwk250

deviance
164077,1
120587,1
110766,6
107852,4

df
174
173
172
171

1502,4
874,7
788,7
790,2

.i-waarde

49,721
12,452

3,688

p-waarde

0,000
0,000
0,055

Tabel 5.12. Aanpassing van een GLM-model voor het beschrijven van de
het aantal gansdagen van de Kolgans tijdens de tweede winterhelft

model deviance df a2 .i-waarde p-waarde
null 305002,2 204 2167,4
log (area) 255326,4 203 1503,6 33,039 0,000
bwk250 243222,8 202 1392,6 8,691 0,000
bwk. type 200628,0 190 1208,6 35,244 0,000
weg3 192174,5 189 1151,5 7,341 0,007

Tabel 5.13. Aanpassing van een GLM-model voor het beschrijven van de
het aantal gansdagen van de Kleine Rietgans tijdens de eerste
winterhelft

model deviance df a2 .i-waarde p-waarde
null 266 80,4 191 1933,8
log (area) 198572,5 190 1205,0 56,270 0,000
weg1 185892,3 189 1098,7 11,541 0,001
bwk. type 160283,6 179 998,8 25,640 0,004
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Tabel 5.14. Aanpassing van een GLM-model voor het beschrijven van de
het aantal gansdagen van de Kleine Rietgans tijdens de tweede
winterhelft

Model deviance df cr .i-waarde p-waarde
Null 303831,7 171 2933,5
log (area) 267781, 0 170 2399,5 15,024 0,000
weg1 246964,3 169 1941,7 10,721 0,001
bwk. type 196225,6 157 1564,8 32,425 0,001
urban250 175396,2 156 1271,7 16,379 0,000
bosje250 157213,6 155 1153,3 15,766 0,000

5.4.1 Opperolakte
- Percelen waar ganzen gebruik van maken, hebben gemiddeld gezien een
grotere oppervlakte dan percelen waar geen ganzen komen.
- De gebruikte percelen vertonen echter een ruime variatie qua
oppervlakte. Dit kan erop wijzen dat bij de perceelskeuze andere
factoren meer doorslaggevend zijn.
- Een toename van de perceelsoppervlakte komt tijdens de eerste
winterhelft overeen met een verhoudingsgewijs even grote (voor de
Kleine Rietgans) of grotere (voor de Kolgans) toename in aantal
gansdagen. In de tweede winterhelft leidt een toename van de
perceelsoppervlakte echter tot proportioneel kleinere toename van het
aantal gansdagen (fig. 5.5).

5.4.2 Landgebruik
Volgens de GLM-modellen uit tabel 5.11 tot en met tabel 5.14 van
invloed op het aantal gansdagen van de Kleine Rietgans en van de
Kolgans, maar bij deze laatste dan enkel tijdens de tweede
winterhelft.
Grote aantallen gansdagen van de Kolgans vindt men tijdens de
tweede winterhelft vooral op types weilanden Hp+, Hpr, Hpr- en
Hpr+. Dit zijn eigenlijk alle in de onderzoeksgebieden frequent
voorkomende types.
Grote aantallen gansdagen van de Kleine Rietgans vindt men tijdens
de eerste winterhelft behalve op de weilandtypes Hp+, Hpr, Hpr- en
Hpr+, ook nog op de heringezaaide graslanden (Hx).
Grote aantallen gansdagen van de Kleine Rietgans in de tweede
winterhelft treft men aan, behalve opnieuw op bovenvermelde
perceelstypes, ook op met graan ingezaaide akkers.
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Figuur 5.5. Toename van het aantal gansdagen met de perceels
oppervlakte (rood voor Kolgans, blauw voor Kleine Rietgans ;
streeplijn voor lste winterhelft, stippellijn voor 2de
winterhelft)

5.4.3 Afstand tot!ype 1-weg
- Percelen waar Kolganzen gebruik van maken liggen gemiddeld gezien
200 à 500 m verder verwijderd van een type I-weg dan percelen waar
geen ganzen verblijven (fig. 5.6).
- Bij die percelen waar Kolganzen gebruik van maken - en die dus
gemiddeld gezien op 700 à 800 m van een type I-weg liggen - is de
exacte afstand tot de type I-weg niet van verdere betekenis voor de
mate waarin het perceel gebruik wordt.

- Percelen waar Kleine Rietganzen gebruik van maken liggen gemiddeld
gezien niet verder van type I-wegen dan percelen waar geen ganzen
zitten (fig. 5.6).
- Bovendien worden percelen dichter bij een type I-weg door Kleine
Rietganzen ook nog eens sterker benut dan percelen die er op grotere
afstand vandaan liggen (fig. 5.7).
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Figuur 5.6. Spreiding van de afstand van het centrum van een
perceel tot een type I-weg per categorie van ganzengebruik.

Figuur 5.7. Afname van het aantal gansdagen van de Kleine Rietgans
met de afstand tot een type I-weg (streeplijn voor Iste
winterhelft, stippellijn voor 2de winterhelft)
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Figuur 5.8. Spreiding van de afstand van het centrum van een
perceel tot een type 2-weg per categorie van ganzengebruik.

5.4.4 Afstand tot type 2-weg
- Een perceel waar de ganzen gebruik van maken ligt gemiddeld gezien
tot 200 m verder verwijderd van een type 2-weg dan een perceel dat
niet door de ganzen wordt gebruikt. Aldus ligt het centrum van een
ganzenperceel gemiddeld gezien op een afstand van ca. 300 m van een
type 2-weg (fig. 5.8).
- Binnen die percelen waar de ganzen wel gebruik van maken, wordt de
mate waarin het perceel wordt gebruikt echter niet verder beïnvloedt
door de precieze afstand tot een type 2-weg.
- Dit betekent dat ganzen een zekere afstand tot type 2-wegen houden.
Eenmaal ze zich echter op deze 'veilige afstand' bevinden, speelt de
afstand tot een type 2-weg niet verder een rol bij het bepalen van de
mate waarin een perceel wordt benut.

5.4.5 Afstand tot urbanisatie
Percelen waar ganzen zitten, liggen gemiddeld gezien verder
verwijderd van urbanisatie dan percelen waar geen ganzen zitten
(fig. 5.9).
Verschillen tussen soorten en tussen winterhelften zijn niet
eenduidig, alhoewel het erop lijkt dat percelen waar Kolganzen
gebruik van maken nog iets verder van urbanisatie verwijderd
liggen dan percelen waar Kleine Rietganzen gebruik van maken
(fig. 5.9).
Ten gevolge van de afstand waarop percelen waar ganzen gebruik van
maken zich van urbanisatie bevinden, verschillen ze niet verder in
de mate waarin er gebruik van wordt gemaakt.
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Figuur 5.9. Spreiding van de afstand van het centrum van een
perceel tot urbanisatie per categorie van ganzengebruik.

5.4.6 Boges in omgeving
Uit figuur 5.10 blijkt dat de nabijheid van bosjes (bijvoorbeeld
populierenaanplanting), boomgaarden, etc de aanwezigheid van
ganzen nagenoeg uitsluit.
Maken ganzen toch gebruik van percelen die zich in de buurt
bevinden van bovenvermelde landschapselementen, dan worden deze
percelen minder intensief gebruikt, i.e. er worden naar verhouding
een kleiner aantal gansdagen op gespendeerd (fig. 5.11).
Hoe drastisch de afname in ganzengebruik hierdoor wel kan zijn,
kan aan de hand van de volgende getallen worden ingezien. Een
toename van 0 tot 2.5% van het percentage oppervlakte dat met
bosjes, boomgaarden, etc is bedekt in een band van 250 m rond een
perceel leidt tot een halvering van het ganzengebruik van dat
perceel uitgedrukt als gansdagen.
Dit doet vermoeden dat de openheid van het landschap een
belangrijke factor ~s in de habitatselectie van de ganzen aan de
OKP.
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Figuur 5.10. Spreiding van het percentage oppervlakte in de buurt
van een perceel ingenomen door bosjes per categorie van
ganzengebruik.
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Figuur 5.11. Afname van het aantal gansdagen met het
percentage oppervlakte bosjes in de omgeving (rood voor
Kolgans, blauw voor Kleine Rietgans ; streeplijn voor lste
winterhelft, stippellijn voor 2de winterhelftJ
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5.4.7 Permanentgrasland in omgeving
Percelen die door ganzen worden benut, hebben gemiddeld gezien een
groter percentage oppervlakte permanent grasland in hun omgeving
dan percelen die niet door ganzen worden benut (fig. 5.12). Kleine
Rietganzen tijdens de tweede winterhelft lijken hierop een
uitzondering te vormen. Dit is mogelijk gerelateerd met het feit
dat deze dan gedeeltelijk overschakelen op wintergraan als
voedsel.
Voor Kolganzen is het percentage oppervlakte aan permanent
grasland in de omgeving zelfs bepalend voor de mate waarin het
betreffende perceel wordt benut (fig. 5.13). Uit figuur 5.13 kan
worden afgeleid dat een toename van 0 tot 50% van het percentage
oppervlakte permanent grasland in een band van 250 m rond het
betreffende perceel leidt tot een toename in aantal gansdagen van
de Kolgans met een factor van ca. 1,5.
Uit het bovenstaande dient te worden besloten dat voor de aan de
OKP overwinterende ganzen de totale waarde van een permanent
grasland-complex bestaande uit aaneengesloten percelen groter is
dan de som van de afzonderlijke delen. Het verdient vanuit dit
oogpunt dan ook aanbeveling om de nog bestaande uitgestrekte
complexen van permanent grasland niet verder te laten
versnipperen.
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Figuur 5.12. Spreiding van het percentage oppervlakte in de buurt
van een perceel ingenomen door permanent grasland per categorie
van ganzengebruik.
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5.5 Conclusies
• Er bestaan verschillen in perceelsgebruik tussen Kolganzen en

Kleine Rietganzen. Een verschil van dezelfde grootte-orde is
bovendien aanwezig tussen de eerste en de tweede winterhelft.

• Ganzen hebben niet echt een voorkeur voor percelen van een
welbepaalde oppervlakte.

• Kolganzen behouden een grotere afstand tot type I-wegen dan
Kleine Rietganzen. Alhoewel de nabijheid van een type I-weg het
voorkomen van Kolganzen niet uitsluit, worden de Kolganzen in
hun verspreiding toch beperkt door de aanwezigheid dit type
wegen. Voor de Kleine Rietgans is dat onder de huidige
omstandigheden minder het geval.

• Percelen waarop ganzen voorkomen, liggen verder verwijderd van
type 2-wegen dan percelen waarop geen ganzen voorkomen.
Gemiddeld gezien zitten ganzen op een afstand van 300 á 400
meter verwijderd van type 2-wegen.

• Kolganzen blijven op een veilige afstand van type 3-wegen.
Kleine Rietganzen houden hiermee minder rekening.

• Bij habitatselectie doet de vorm van een perceel niet terzake.
• Percelen waarop ganzen voorkomen, liggen verder verwijderd van

urbanisatie dan percelen waarop geen ganzen voorkomen.
Gemiddeld gezien behouden ganzen een afstand van 200 á 300
meter ten opzichte van bebouwing.

• Het type perceel volgens ganzengebruik is sterk afhankelijk van
het type perceel volgens landgebruik. Nagenoeg alle types
weilanden worden meer gebruikt dan het aanbod zou laten
vermoeden. De Kolgans heeft echter een uitgesproken voorkeur
voor reliëfrijke graslanden. De voorkeur voor weilanden van
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Kleine Rietganzen daarentegen is algemeen, i.e. deze soort
lijkt geen onderscheid te maken op basis van microreliëf. In
tweede instantie gaat de voorkeur ook uit naar gescheurde en
terug ingezaaide graslanden, naar akkers met graanstoppel, en
voor de Kolgans ook naar akkers met maïsstoppel. Geploegde
akkers en urbanisatie daarentegen liggen bij ganzen niet goed
in de markt. Dit alles geldt zowel voor de eerste als voor de
tweede winterhelft. Vanaf het moment dat zich echter een aanbod
voordoet aan akkers ingezaaid met wintergraan, maken de Kleine
Rietganzen daar gretig gebruik van. Het zal echter blijken dat
het hier niet om spectaculair grote aantallen gaat.
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6 Voedselaanbod en de aanwezigheid van
overwinterende ganzen in de
Oostkustpolders

Wolf Teunissen, Wouter Courtens, Steven Vantieghem, Christine Verscheure,
Patrick Meire & Eckhart Kuijken

6.1 Inleiding
Habitatgebruik door ganzen is goed te bepalen door op regelmatige
tijdstippen ganzen te tellen (Rooth et al. 1981, Madsen 1987,
Meire & Kuijken 1991, Mooij 1996). Door de verschillende groepen met
de bijbehorende aantallen in te tekenen op kaart kan aan het einde
van het seizoen worden vastgesteld welke gebieden en/of percelen
vooral door de ganzen zijn gebruikt (preferentie). Vervolgens kan
worden onderzocht waarin de geprefereerde percelen zich onderscheiden
van de overige percelen. Bijvoorbeeld grondgebruik, structuur van het
landschap, menselijke activiteit en vegetatie. Tellingen hebben als
groot voordeel dat in een relatief kort tijdsbestek een groot gebied
kan worden geteld. Het is daarom een ideale methode om grootschalige
patronen in het terreingebruik binnen een gebied in beeld te brengen.

Voedsel is natuurlijk een sleutelfactor voor de aanwezigheid van
ganz~n in een gebied. Als er geen voedsel is, zijn er ook geen
ganzen. Maar er worden ook eisen gesteld aan het voedsel en daarbij
zijn de samenstelling (plantensoorten), biomassa (kwantiteit) en
kwaliteit van het voedsel doorslaggevend. De invloed van het type
gewas op het voorkomen van ganzen is onderzocht in hoofdstuk 5.
Onderzoek naar de kwaliteit (meestal uitgedrukt in eiwitgehalte of
verteerbaarheid) van het voedsel vergt een grote tijdsinvestering.
Vooral als verschillen in ontwikkeling van de kwaliteit door het
seizoen worden onderzocht, omdat daarvoor zeer veel stalen moeten
worden verzameld en onderzocht. Verschillende onderzoeken hebben
laten zien dat in de winterperiode geen grote veranderingen in de
kwaliteit van het voedsel zijn te verwachten (Owen et al. 1992,
Teunissen 1996). Daarom is gekozen voor het volgen van de
biomassaontwikkeling. In deze studie is dat gedaan door grashoogtes
te meten binnen een aantal gebieden.
Voor een juist beheer van gebieden is het van wezenlijk belang om
inzicht te krijgen in de habitatvereisten van de ganzen. Dit is
gedaan op landschapsecologisch niveau in hoofdstuk 5. Daarnaast is
het echter van belang om ook meer in detail de vereisten binnen een
perceel te kennen, opdat hier in het beheer rekening mee kan worden
gehouden. Daarbij gaat het om vragen als:

Wordt de aanwezigheid van ganzen beperkt door het
voedselaanbod?
Is er sprake van een optimale grashoogte en zo ja, welke
hoogte is dat?

Is uitputting (depletie) de sturende factor bij de
terreinkeuze door ganzen?

6.1



Is op basis van het voedselaanbod een inschatting te maken
van de draagkracht voor ganzen van de OKP?

6.2 Materiaal en methode

6.2.1 Onderzoeksgebieden
Het onderzoek vond plaats binnen een vijftal gebieden die grotendeels
zijn gelegen binnen de zelfde gebieden waarbinnen het
verstoringonderzoek is uitgevoerd (zie hoofdstuk 4). Binnen die
gebieden konden in totaal veertien percelen worden onderscheiden (zie
fig. 6.1). Deze waren in de meeste gevallen door sloten van elkaar
gescheiden en vertoonden op het oog een duidelijk verschil in

Figuur 6.1. Overzicht van de ligging van de onderzoeksgebieden
(Damme 110 en 130, Speien 201 en Uitkerke 702 en 705) in de
Oostkustpolders.
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vegetatiestructuur. Alle percelen bestonden uit grasland, werden
extensief beheerd en in het verleden regelmatig door ganzen bezocht.

6.2.2 Transectmetingen

Binnen elk van de vijf gebieden werd een transect uitgezet, waarlangs
om de vijftien meter een meetpunt was gelegen met een oppervlak van
5 m2 (zie fig. 6.2). De meetpunten werden gemarkeerd door een kort
PVC-buisje (elektriciteitsbuis) van 15 cm lengte, ongeveer 10 cm in
de grond te duwen. Dit was niet van invloed op het terreingebruik
door de ganzen, zoals met regelmaat bleek uit de keutels die op of
tegen het PVC-buisje werden gevonden. De transe~ten werden dusdanig
uitgezet dat ze vanuit de rand naar het centrum van het gebied
leidden. In totaal werden er 267 meetpunten uitgezet. Met regelmatige
tussenpozen werden binnen die meetpunten een aantal kenmerken van het
meetpunt bepaald en werden de keutels binnen het meetpunt geteld.
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Figuur 6.2. Schematische weergave van een keuteltransect in de OKP,
binnen het gebied Uitkerke 702. Nummers verwijzen naar de ligging
van de meetpunten langs het transect.
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In de gebieden komen twee soorten ganzen in min of meer vergelijkbare
aantallen voor (zie hoofdstuk 2). De keutels die beide soorten
produceren kunnen niet onderling worden onderscheiden. Naast ganzen
maken ook eenden, met name Smient, gebruik van de graslandpercelen.
Die keutels kunnen wel worden onderscheiden van ganzenkeutels, vooral
op basis van hun grootte. Foeragerende ganzen produceren met een
zekere regelmaat keutels. Deze liggen her en der verspreid in het
gras. Op gezette tijden gaan ganzen ook rusten of zitten en zelfs
slapen. De productie van keutels gaat dan gewoon door tot het
spijsverteringsstelsel leeg is. Dit duurt ongeveer twee uur (Prop &
Vulink 1992). In die situaties produceren de ganzen dus geen losse
keutels, maar hoopjes bestaande uit keutels. Bij het tellen van de
keutels binnen de meetpunten werd elk hoopje apart genoteerd met het
aantal keutels waaruit het bestond. Na het tellen van de keutels
werden alle keutels uit het meetpunt verwijderd. Hierdoor werden
dubbeltellingen bij de volgende controleronde voorkomen en kon het
gebruik door de ganzen van het meetpunt tussen twee controlerondes
worden bepaald. Het aantal keutels binnen een meetpunt werd
omgerekend naar het aantal keutels/m2

, een maat voor het gebruik door
de ganzen van die plek (begrazingsdruk), waarbij werd gecorrigeerd
voor delen van het meetpunt dat niet geschikt is voor ganzen,
bijvoorbeeld doordat een deel van het meetpunt in een sloot is
gelegen. In het totaal werden er 29.775 ganzenkeutels en 6.493
smientenkeutels geteld.
Per meetpunt die werden de volgende kenmerken genoteerd: grashoogte,
bedekking en hoeveelheid plas/dras. De grashoogte werd op vijf
willekeurige punten binnen het meetpunt gemeten met een

Methode

,,,,,,,,,,,,"----

Opp =500cm2

Figuur 6.3. Schematische weergave van de ligging van de meetpunten
langs het transect. De punten liggen 15 m uit elkaar en hebben een
oppervlak van 5 m2 • Binnen het meetpunt worden de keutels geteld,
grashoogte gemeten en de bedekking en plas/dras geschat.
Grashoogtes worden op vijf willekeurige plekken binnen het
meetpunt gemeten met een schijf van 500 cm2 groot.
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grashoogtemeter (zie fig. 6.3). Een grashoogtemeter bestaat uit een
cirkelvormig plaatje Tempex (piepschuim) met een oppervlak van 500
cm2 en een dikte van 2 cm. In het midden van dit plaatje zit een
geleider waarin een meetlat is geplaatst, waarop de grashoogte kan
worden afgelezen. De meting wordt uitgevoerd door de meetlat op een
willekeurige plek binnen het meetpunt te plaatsen en vervolgens het
Tempex plaatje vanaf ongeveer 30 cm hoogte op het gras te laten
vallen. De zo gemeten grashoogte is daardoor niet alleen een functie
van de graslengte, maar ook van de dichtheid aan grassprieten. De
grassprieten buigen namelijk door onder het gewicht van het Tempex
plaatje, afhankelijk van de dichtheid aan sprieten zal dit meer of
minder het geval zijn. De op deze wijze gemeten grashoogte is daarom
indirect een maat voor het voedselaanbod. De grootte van het plaatje
is zo gekozen dat het groot genoeg is om een behoorlijk aantal
sprieten af te dekken tijdens het meten, maar tegelijk zo klein dat
de metingen niet worden beïnvloed door niveauverschillen van de
bodem, bijv. door kluiten of kuilen. Het microreliëf dat zo
kenmerkend is voor veel van de graslanden in de Oostkustpolders zorgt
voor nogal grote verschillen in grashoogte binnen een klein
oppervlak. De grootte van het Tempex plaatje kan die
hoogteverschillen goed registreren. om een redelijke indruk te
krijgen van de gemiddelde grashoogte binnen het meetpunt werden
daarom in elk meetpunt de eerder genoemde vijf grashoogtemetingen
uitgevoerd. Bij de verdere analyses werd vervolgens alleen gerekend
met het gemiddelde van die vijf metingen. In totaal werden op deze
wijze 9.668 grashoogtemetingen uitgevoerd.
Tijdens elke controle werd ook de bedekking door de vegetatie als
percentage van het totale meetpunt geschat. Tevens werd een schatting
gemaakt van het aandeel niet-grassen daarin, zodat de fractie grassen
van dé totale bedekking kon worden berekend. Combinatie van beide gaf
de bedekking (%) door grassen binnen het meetpunt; de voornaamste
voedselbron voor ganzen. Daarnaast werd van elk meetpunt per
controleronde geschat welk deel was bedekt door water (% plas/dras).
Water is immers belangrijk voor ganzen. Met regelmaat dienen ganzen
te drinken en bij afwezigheid van water zijn ze gedwongen om
drinkvluchten te maken.

6.2.3 Controlerondes
Op 14 december 2000 werd een start gemaakt met het uitvoeren van de
controles. Het streven was om de twee weken een meting te verrichten,
waarbij op één dag alle meetpunten werden afgehandeld. Vooral in het
begin lukte dit niet altijd. Deels omdat het uitzetten van de
meetpunten relatief veel tijd kostte, maar ook doordat de
(weers-)omstandigheden niet altijd toelieten dat op één dag alle
metingen werden uitgevoerd. Als er sneeuwen ijs op het land lag kon
er niet betrouwbaar worden gemeten. Soms kon dan in de loop van de
dag alsnog een deel van de metingen worden uitgevoerd, doordat het
was gaan dooien. Dan was het gras niet meer bevroren en konden er
weer hoogtemetingen worden uitgevoerd, en zaten de keutels niet meer
vastgevroren aan de bodem. Tijdens harde wind of regen kon er wel
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Tabel 6.1- Controledata per onderzoeksgebied. Tussen haakjes is
het aantal meetpunten per gebied aangegeven.

Datum 110 130 201 702 705
(39) (39) (61) • (99) (29)

14-dec-2000 + +
21-dec-2000 + + +
29-dec-2000 + +
4-jan-2001 + + +
11-jan-2001 + +
18-jan-2001 + + + + +
1-feb-2001 + + + + +
15-feb-2001 + + + + +
1-mrt-2001 + + + + +
16-mrt-2001 + + + + +
12-apr-2001 + + + + +
·In Speien (201) is na 4 januari nog maar een deel van de
meetpunten gecontroleerd.

worden gemeten, maar dit kostte veel meer tijd. Een enkele maal was
het aantal keutels binnen de meetpunten dusdanig groot dat het niet
lukte om alle keutels binnen een dag te tellen in de meetpunten. In
tabel 6.1 is een overzicht gegeven van de verschillende controledata
per gebied. Vanaf 18 januari konden alle locaties op één dag worden
gecontroleerd. Tenslotte is door de MKZ-dreiging de laatste controle
later uitgevallen dan oorspronkelijk de bedoeling was.
In de loop van de winter werd ook al snel duidelijk dat in het gebied
Speien (201) op een verkeerd perceel een transect was uitgezet. Vanaf
4 januari kon daardoor op dit perceel niet meer worden gemeten. In
het totaal gingen daardoor 47 meetpunten verloren.

6.2.4 Keutelinteroallen
Het meten van de begrazingsdruk aan de hand van het aantal keutels is
gebaseerd op het feit dat ganzen met regelmatige tussenpozen een
keutel produceren. De tijd tussen twee opeenvolgende keutels wordt
het keutel interval genoemd. De lengte van het keutel interval is onder
meer afhankelijk van de kwaliteit van het voedsel (Owen e~ al. 1992,
Prop & Vulink 1992). In het algemeen geldt dat voedsel van een
mindere kwaliteit sneller door het spijsverteringsstelsel wordt
doorgevoerd om toch voldoende energie en voedingsstoffen uit het
voedsel te kunnen opnemen binnen een bepaalde tijd. Kortom, bij een
toename van de voedselkwaliteit neemt ook het keutelinterval toe. Er
zijn echter ook verschillen tussen ganzensoorten. Zo kan de grootte
(gewicht) van de keutels variëren, maar ook het keutelinterval
(Teunissen 1996).
Er zijn twee methodes in omloop voor het meten van keutelintervallen.
De eerste is op een plek het aantal ganzen tellen en de tijdsduur
meten dat ze op die plek aanwezig zijn. Het product van het aantal
ganzen en de tijdsduur geeft het aantal gansuren of gansminuten.
Nadat de ganzen zijn vertrokken wordt het aantal keutels op die plek
geteld, eventueel door middel van een steekproef. Door het aantal
gansminuten te delen door het aantal keutels wordt de tijd nodig voor

6.6



de productie van één keutel berekend. Dit is de zogenaamde indirecte
methode. De tweede methode bestaat uit het volgen van een gans met
een telescoop. De gans wordt gevolgd tot een keutel wordt
geproduceerd op dat moment wordt een stopwatch ingedrukt. De gans
wordt dan verder gevolgd tot de volgende keutel wordt geproduceerd
waarna de tijd wordt genoteerd tussen de twee opeenvolgende keutels.
Dit is de directe methode. Een groot voordeel van deze methode is dat
er zicht wordt verkregen op de spreiding binnen de keutelintervallen
van een soort en verschillen tussen soorten kunnen worden getoetst.
Nadeel is dat de methode redelijk intensief is en veel geduld vraagt
van de waarnemer. Regelmatig verdwijnt een gans uit beeld doordat die
achter een soortgenoot verdwijnt of in een laagte.

6.3 Resultaten

6.3. 1 Algemeen terreingebruik

In figuur 6.4 is de gemiddelde (over de meetpunten binnen een
perceel) cumulatieve begrazingsdruk per perceel per gebied uitgezet.
De hoogte van de cumulatieve begrazingsdruk geeft een indruk van het
belang van een perceel en/of gebied gedurende het totale
ganzenseizoen. Opvallend zijn de grote verschillen in
gebruiksintensiteit tussen de percelen door de ganzen. In Damme
(gebied 110 en 130) vinden we zowel het perceel met de hoogste
begrazingsdruk (110-2, 30 keutels/m2 ) als dat met de laagste
begrazingsdruk (130-3, 7 keutels/m2

). De meeste gebieden die zijn
onderzocht worden gedurende het gehele seizoen door de ganzen
gebruikt, maar er zijn ook uitzonderingen. Het gebied Speien (201) is
in een relatief korte periode door de ganzen gebruikt (tweede helft
december). Het gebied is alleen nog in de tweede helft van januari
bezocht door een beperkt aantal ganzen (201-1; 201-2 maakte na 4

30"""T"-------------------- ----,
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705702-1 702-2 702-3 702-4 702-5130-1 130-2 130-3130-4
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o
110-1 110-2 201-1 201-2
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14.12.2OOJ _ 21.12.2OOJ D 28.12.2(0) • 4.01.2001 0 1101.2001 • 18.01.2001

1.02.2001 0 15.02.2001 • 1.03.2001 16.03.2001 0 12.04.2001
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E
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Figuur 6.4. De gemidd lde cumulatieve begrazingsdruk per perceel
in de onderzoeksgebieden uitgedrukt in keutels/m2

• Niet elk perceel
is op de onder de figuur vermelde data geteld (zie tabel 6.1).
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januari geen deel meer uit van het onderzoek). Niettemin is de totaal
vastgestelde begrazingsdruk binnen het gebied van ruim 16 keutels/m2

vergelijkbaar met de gemiddelde begrazingsdruk (18 keutels/m2 ) die is
vastgesteld voor alle onderzochte percelen.

Andere gebieden zijn meerdere malen door redelijke aantallen ganzen
bezocht in de loop van het seizoen, met in het algemeen iets kleinere
aantallen keutels/m2 per periode. Daarbij valt op dat een periode met
een hoge begrazingsdruk meestal wordt gevolgd door een periode met
een lage begrazingsdruk, waarna weer een periode volgt met een
relatief hoge begrazingsdruk. Dit cyclische gebruik van een perceel
door ganzen is al eerder geconstateerd (Prins et al. 1980, Miere &
Kuijken 1991, Prop 1991, Prop & Deerenberg 1992) en wordt vooral
gezien als een vorm van terreinbeheer door de ganzen zelf, waarbij de
ganzen met regelmaat terugkeren naar een eerder begraasd perceel om
daar de nieuwe grassprietjes op te eten, die naar verhouding
kwalitatief beter zijn (qua verteerbaarheid en eiwitgehalte).

Tussen en binnen gebieden zijn hierin verschillen waar te nemen. De
onderzoekspercelen in Damme werden vanaf 21 december (eerste dag dat
keutels werden geteld) tot en met half februari regelmatig gebruikt
door ganzen. De percelen van gebied 110 werden al gelijk in december
door ganzen benut, terwijl de percelen van gebied 130 pas vanaf begin
januari populair werden bij de ganzen. Na half februari nam het
gebruik door de ganzen van de percelen sterk af. De twee
belangrijkste percelen van 130 (1 en 2)voor ganzen vervulden vooral
in de tweede helft van januari een belangrijke rol binnen het gebied.
Het gebied Uit kerke (702 en 705) werd in de tweede helft van januari
steeds belangrijker voor de ganzen. Hier is goed te zien hoe een hoge
begrazingsdruk in de tweede helft van januari werd gevolgd door een
periode met een lage benutting door de ganzen, waarna in de tweede
helft van februari het gebied weer massaal werd benut. Op basis van
de keuteltellingen kon worden geconcludeerd dat van de onderzochte
percelen degenen in Damme vooral in december en de eerste helft van

40353020 25
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Figuur 6.5. De cumulatieve begrazingsdruk (keutels/m 2
) per

meetpunt in het onderzoeksgebied 130 te Damme. Zie voor de

overige gebieden bijlage 6.1.
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januari van belang waren voor de ganzen. De percelen in Speien
vervulden rond de jaarwisseling kortstondig een belangrijke rol.
Vanaf half januari werden de percelen gelegen in Uitkerke eveneens
belangrijk en dit bleef zo tot in maart. Terwijl Damme na half
februari nog nauwelijks door ganzen werd gebruikt.

De cumulatieve begrazingsdruk per meetpunt laat een grote variatie
zien (fig. 6.5). Meetpunten die dicht bij de rand van de percelen
lagen werden in het algemeen minder druk bezocht door ganzen dan de
meetpunten die midden op het perceel waren gelegen. Vooral in Damme
130 is goed te zien dat in eerste instantie begrazing plaatsvond op
meer centraal gelegen meetpunten (zie de begrazingsdruk op 11
januari). Pas bij het tweede grote bezoek door ganzen aan 130 werden
ook meetpunten die meer aan de randen van het perceel zijn gelegen
benut. De combinatie van een relatief gunstig voedselaanbod binnen
die meetpunten, doordat daar nog nauwelijks begrazing heeft
plaatsgevonden tot dan toe, en de gewenning aan het gebied dat in de
loop van het seizoen is opgetreden zijn hier waarschijnlijk debet
aan. Niettemin kan dit niet de enige verklaring zijn voor de grote
verschillen in benutting tussen meetpunten die worden gevonden. In de
volgende paragrafen zal op de oorzaken hiervan nader worden ingegaan.
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6.3.2 Ganzen en het voedselaanbod

Binnen dit onderzoek wordt grashoogte als maat voor het voedselaanbod
gebruikt. Figuur 6.6 laat de ontwikkeling in grashoogte zien
gedurende het ganzenseizoen. Veranderingen in grashoogte zijn daarbij
de resultante van grasgroei, afname in hoogte door natuurlijke
processen, zoals schade door vorst of onder water staan (Cannell et
al. 1984, Keuning et al. 1988), en afname doordat een deel van het
gras wordt opgegeten door ganzen. Die processen leiden er toe dat de
verschillen in grashoogte tussen de gebieden in de loop van het
seizoen kleiner worden. In grote lijnen lijkt er dus een nivellering
in grashoogte tussen de gebieden op te treden. Na dagnummer 91
(1 maart) nam de grashoogte toe. Daarom werd 1 maart gekozen als de
datum waarop het maximale effect van begrazing op grashoogte kon
worden vastgesteld. Alleen in het gebied 702 verliep de grasgroei
iets langzamer. Dit was tevens het gebied waar de laatste ganzen nog
werden waargenomen (zie vorige paragraaf) .
Behalve dat de verschillen in grashoogte tussen gebieden en/of
percelen kleiner werden leek er ook binnen gebieden sprake te zijn
van nivellering in de grashoogte (bijlage 6.2). Met andere woorden de
variatie in grashoogte binnen een perceel was aan het begin van het
seizoen groter dan aan het einde van het seizoen. Allereerst lijkt
dit er op te wijzen dat op plekken waar het gras hoger staat ganzen
meer van het gras hebben opgegeten (selectie op hoog gras), maar
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tegelijk kan dit een aanwijzing zijn dat het voedsel limiterend is
voor de ganzen.
Als voedsel limiterend is voor ganzen zullen de meeste gebieden kaal
gegeten worden en dat resulteert in een lage en homogene vegetatie.
De verandering in gemiddelde grashoogte (bijlage 6.2) aan het eind
van het seizoen in vergelijking tot de grashoogte aan het begin van
het seizoen, in de gebieden van Damme (110 en 130) en in mindere mate
in Uitkerke (702) en Speien (201), lijkt in die richting te wijzen.
In Uit kerke (70S) is de gemiddelde grashoogte wel afgenomen, maar
heeft niet tot een duidelijk veel homogenere grashoogte geleid. Als
voedsel niet-limiterend is voor de ganzen, wordt verwacht dat een
deel van de percelen mogelijk volledig is begraasd, maar dat een deel
zeker niet volledig begraasd (onderbegraasd) zal zijn.
Is er in Damme en Uitkerke (702) nu sprake van een maximale of totale
begrazing van de graslandpercelen en is dat in de beide andere
gebieden dus niet het geval? Daarvoor zal eerst moeten worden
gedefinieerd wat onder totale begrazing wordt verstaan. De meest
eenvoudige definitie is dat er sprake is van totale begrazing als
alle vegetatie is opgegeten. In dat geval is de afname in grashoogte
rechtevenredig gecorreleerd met de oorspronkelijke grashoogte bij
aanvang van het ganzenseizoen. Met andere woorden als de
oorspronkelijke hoogte wordt uitgezet tegen de afname in grashoogte
zal de lijn door die punten een richtingscoëfficiënt van 1 (y=x)
moeten hebben. De gevonden lijn zal hooguit een verschuiving naar
rechts mogen geven, waarbij het intercept met de x-as de
minimumhoogte weerspiegelt die voor ganzen nog oogstbaar is.
Uitgaande van deze relatie zal in gebieden met een hoge benutting
(totaal begraasd) de richtingscoëfficiënt van de gevonden
regressielijn dichtbij 1 liggen. Hoe lager de uitputting (of hoe
sterk~ de 'onderbegrazing'), des te dichter zal de
richtingscoëfficiënt bij 0 komen te liggen.
Er blijkt een zeer goede correlatie te bestaan tussen de grashoogte
aan het begin van het ganzenseizoen en de afname in grashoogte (fig.
6.7 en tabel 6.2). Met andere woorden: op plaatsen met een lange
vegetatie werd in absolute zin ook meer gras opgegeten. In geen van
de gebieden werd een richtingscoëfficiënt gevonden die

Tabel 6.2. De richtingscoëfficiënten van de regressielijnen voor de
vergelijking tussen de oorspronkelijke grashoogte en de afname in
hoogte tijdens het ganzenseizoen voor de onderzoeksgebieden en de
gebieden gezamenlijk (totaal). Voor het merendeel van de gebieden
blijkt de correlatie tussen beide maten goed tot zeer goed te zijn,
zoals blijkt uit de verklaarde variantie (x2) en de p-waarden. N is
het aantal meetpunten binnen het gebied.

Gebied richtingscoëfficiënt
110 0,805
702 0,742
201 0,649
130 0,609
705 0,370

N

39
99
14
39
29

220<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,001

p

78,8

78,4
72,5
68,5
88,0
33,3

,662Totaal
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Figuur 6.7. De relatie tussen de grashoogte aan het begin van het
seizoen (oorspronkelijk) en de afname in grashoogte in de
verschillende onderzoeksgebieden en het totaal over alle gebieden
als maat voor de uitputtingsgraad van het gewas.

dicht bij 1 lag. Geen van de gebieden werd kennelijk volledig benut.
De vraag is natuurlijk of dit ook reëel was om te verwachten. Het
veronderstelt dat de vegetatie tot het laatste 'oogstbare' sprietje
gras zal worden opgegeten. In werkelijkheid maken ganzen continu een
afweging tussen de verschillende graslandpercelen in potentiële
opnamecapaciteit. Op welke plek kan de maximale hoeveelheid voedsel,
met een bepaalde samenstelling (kwaliteit) binnen een bepaalde
tijdseenheid worden opgenomen? Daarbij speelt niet alleen voedsel een
rol, maar ook allerlei andere factoren die de hoeveelheid tijd die
een gans beschikbaar heeft per tijdseenheid voor foerageren kan
beïnvloeden (zie eerdere hoofdstukken). Maar het zal duidelijk zijn
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dat naarmate het gras korter wordt door begrazen de balans sneller
zal omslaan naar andere gebieden. Het hiervoor beschreven
theoretische maximum dat een gans aan voedsel kan opnemen op een
graslandperceel gaat dus niet op. Voor de gans geldt een 'ecologische
uitputting' van het graslandperceel, die eerder bereikt zal worden
dan de theoretische. Bij welke waarde de ecologische uitputting
(totaal begraasd) precies ligt is niet te zeggen, maar een
richtingscoêfficiënt met een waarde die boven de 0,8 ligt zal daar
zeker niet ver van af liggen. Het gebied 110 te Damme lijkt daarom
vrij optimaal te worden benut door ganzen. Maar ook het gebied 702 te
Uitkerke werd zwaar begraasd door ganzen. Het perceel in Speien (201)
werd opvallend genoeg ook sterk begraasd volgens dit criterium,
terwijl in dit gebied slechts eenmaal een bezoek van betekenis is
geweest (zie paragraaf 6.3.1.). Ook de percelen in gebied 130 te
Damme werden relatief sterk begraasd, maar bleven in
gebruiksintensiteit toch behoorlijk achter bij de gebieden 110 en
702. Terwijl in gebied 130 de hoogste grashoogtes werden gemeten, het
gemiddelde week echter weinig af van de andere gebieden. Mogelijk was
er bij die extra hoge vegetatie al sprake van een suboptimale hoogte
van het gras. Tenslotte bleef het perceel in 705 te Uitkerke
duidelijk achter in gebruik bij de andere gebieden. De hoogte van het
gras lag hier relatief al erg laag op het moment van de eerste
grashoogtemetingen. Op twee punten na, waar het gras langer was dan
60 rnm (dit waren de punten het dichtst bij de weg), lagen de punten
onder de aanvangshoogte van de andere gebieden. Het verschil tussen
de oorspronkelijke en uiteindelijke hoogte (bijlage 6.2) was hier dan
ook erg klein. Dit kan van nature al het geval zijn op dit perceel,
want het wordt onder meer gekenmerkt door een relatief hoge
waterstand, maar het is ook niet uitgesloten dat een behoorlijk deel
van het gras voor de eerste grashoogtemetingen al was opgegeten (zie
bijv. fig. 6.4, waaruit blijkt dat met name tijdens de eerste
metingen op dit perceel redelijke aantallen keutels zijn gevonden,
wat er op wijst dat er al begrazing was geweest vóór de eerste
metingen op dit perceel).

6.3.3 Selectie vanfoerageerplekken doorganzen
Tijdens de controles van de meetpunten werden een aantal
karakteristieken van de meetpunten geregistreerd; de hoo~te van het
gras, de bedekking (gecorrigeerd voor de aanwezigheid van niet
grassen) en de mate waarin het meetpunt was bedekt met water
(plas/dras). In hoeverre die karakteristieken bepalend waren voor de
aanwezigheid van ganzen om zodoende uitspraken te kunnen doen over de
eisen die ganzen op detailniveau binnen een perceel aan hun habitat
stellen, kan worden bepaald door het aantal keutels, de
begrazingsdruk, dat in het meetpunt werd gevonden te gebruiken als

I maat voor het gebruik door ganzen van die plek.

Voor het ganzenbeheer zou het ideaal zijn als er vuistregels kunnen
worden ontwikkeld die een beschrijving geven van de karakteristieken
waaraan graslandpercelen moeten voldoen aan het begin van het
ganzenseizoen, opdat ze voor de ganzen optimaal zijn te benutten. Een
vergelijking tussen de totaal uitgeoefende begrazingsdruk over het
seizoen (cumulatieve aantal keutels/m2

) en de gevonden waarden voor
grashoogte, bedekking en plas/dras tijdens de eerste controleronde is
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Figuur 6.8. De relatie tussen de totaal uitgeoefende
begrazingsdruk (cumulatieve aantal keutels/m2

) en de volgende
kenmerken binnen de meetpunten bij aanvang van het ganzenseizoen:
grashoogte, bedekking met grassen en het percentage plassen
(plas/dras) .

daarom een eerste logische stap (fig. 6.8). Hoewel de gevonden
relaties significant zijn (hoogte: p = 0,008, r 2 = 2,7; bedekking: p
= 0,019, r 2 = 2,1; plas/dras: p < 0,001, r 2 = 8,8), blijkt tevens dat
de variatie erg groot is. In grote lijnen kan echter worden gesteld
dat ganzen plekken prefereren met hoog gras en een hoge bedekking,
maar met niet al teveel water op het land staand.

De variatie in bedekking en de hoeveelheid plas/dras is in de loop
van het seizoen wel enigszins aan verandering onderhevig (plas/dras
bijvoorbeeld door regenval), maar grote veranderingen in de tijd
worden niet verwacht. Voor de ontwikkeling in grashoogte ligt dit
geheel anders. In 6.3.2. is al gememoreerd dat een aantal factoren de
grashoogte kunnen beïnvloeden. Eén van de belangrijkste is begrazing
door de ganzen zelf. Of ganzen selecteren op grashoogte kan eenvoudig
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(dagnr 1 = 1 december 2000) op perceel 2 in onderzoeksgebied 110
te Damme. Zie voor overige percelen en onderzoeksgebieden bijlage
6.3.

worden verkend door de grashoogte die bij een controle is gemeten te
vergelijken met het aantal keutels bij het daaropvolgende bezoek
(bijlage 6.3). In een aantal gevallen gaat dit inderdaad op. Een goed
voorbeeld hiervan is perceel 2 in gebied 110 (fig. 6.9). Een afname
in grashoogte wordt weerspiegeld in een afname van de benutting
(keutels/m2

) door ganzen, terwijl een toename in de grashoogte
(dagnummer 77) correspondeert met grotere aantallen keutels. Er zijn
echter ook vele voorbeelden waaruit blijkt dat een grotere grashoogte
niet per definitie leidt tot meer ganzengebruik (bijlage 6.3).
Kennelijk waren er nog andere factoren van invloed op het voorkomen
van de ganzen (zie ook vorige alinea) en was er mogelijk ook sprake
van interacties tussen die factoren.

In het gebied komen zowel Kolganzen als Kleine Rietganzen v~or. Als
er verschillen zijn in het aantal keutels dat elke soort produceert
per tijdseenheid en de soorten niet permanent in gelijke verhoudingen
binnen de foeragerende groepen voorkomen is de begrazingsdruk die op
verschillende plekken wordt berekend niet zonder meer vergelijkbaar
en moet er worden gecorrigeerd voor die verschillen.
Met de directe methode (zie 6.2.4.) werden in totaal 64
keutelintervallen gemeten; 40 bij Kolganzen en 24 bij Kleine
Rietganzen. Kolganzen hadden een keutelinterval van gemiddeld 230,6
sec (sf = 14,9) en bij Kleine Rietganzen duurde het gemiddeld 315,8
sec (sf = 9,3) voordat een keutel werd geproduceerd (logistische
regressie: 0 = 12,16, df = 1, P < 0,001). Kolganzen produceerden dus
meer keutels per tijdseenheid dan Kleine Rietganzen. Om het aantal
keutels als maat voor het gebruik door ganzen van een plek te kunnen
gebruiken is daarom een correctie noodzakelijk. Hiervoor zijn de
ganzentellingen gebruikt. Voor de periode die tussen twee
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controledatums in lag is het aantal gansdagen/ha berekend voor de
beide soorten afzonderlijk binnen het gebied. Vervolgens werden de
gansdagen van de Kolganzen met een factor 1,369 (de verhouding in
keutelinterval tussen Kleine Rietgans en Kolgans) vermenigvuldigd,
opdat het totaal aan gansdagen werd gewogen naar het verschil in
keutelproductie per tijdseenheid voor de beide soorten. Zo werd het
totaal aantal gansdagen/ha per gebied berekend voor elke periode die
tussen twee controlerondes is gelegen. De kans om een keutel aan te
treffen in een meetpunt zal groter zijn naarmate de groep aanwezige
ganzen en daarmee het aantal gansdagen/ha binnen het gebied groter
was. Als ganzen niet selecteren op percelen of bepaalde plekken
binnen een gebied zal het aantal gansdagen/ha uniform verdeeld zijn
over het gebied en naar verwachting worden dan in elke meetpunt even
veel keutels aangetroffen. Kortom, het gevonden aantal keutels dient
te worden gerelateerd aan het totaal aantal gansdagen/ha dat binnen
een periode in het gebied is doorgebracht. Dit is gedaan door het
aantal keutels/m2 dat in een meetpunt was gevonden te delen door het
totaal aantal gansdagen/ha in het gebied. Omgerekend levert dit het
aantal keutels/gansdag (drop/gd) op. Hierdoor ontstond een index
waarbij rekening wordt gehouden met de samenstelling van de groep
(Kol- en Kleine Rietganzen) via de weging voor het verschil in
keutelproductie en die het gebruik door ganzen van een meetpunt
weergeeft ten opzichte van wat mocht worden verwacht op grond van het
totaal aantal gansdagen/ha dat binnen het gebied werd doorgebracht.

Met stapsgewijze lineaire regressie kan worden onderzocht welke
karakteristieken (variabelen) vooral van invloed waren op de selectie
door ganzen. Doel van deze regressietechniek is om te komen tot een
selectie van variabelen, waarbij het aantal variabelen zo klein
mogeli~k is en de gevonden variatie zoveel mogelijk wordt verklaard.
Daarbij dient tevens te worden onderzocht of de selectie tussen de
vijf onderzoeksgebieden en de daarbinnen onderscheiden percelen
verschilt. Daarvoor zullen gebied en perceel als een kwalitatieve
predictor in het regressiemodel worden opgenomen (Oude Voshaar 1994).
Uit de stapsgewijze regressie (zie tabel 6.3) blijkt dat een
regressiemodel met de variabelen gebied, hoogte en plas/dras de
gevonden aantallen keutels/gansdag voldoende kan verklaren. Opname
van bedekking en/of perceel in het model levert geen significante
verbetering van de fit op. De verklaarde variantie op basis van het
model is 28%. Verder blijkt dat in vergelijking met gebied '110', met
uitzondering van gebied '201', het verwachte aantal keutels per
gansdag lager ligt (een negatieve 'estimate' voor die gebieden), dat
hoogte een positieve en de hoeveelheid plas/dras binnen een meetpunt
een negatieve invloed heeft op het verwachte aantal keutels per
gansdag. De analyse heeft weliswaar laten zien dat opname van de
variabele bedekking geen verbetering van het model tot gevolg heeft,
maar dat wil nog niet zeggen dat bedekking geen belangrijke factor
is. Het probleem is namelijk dat beide factoren in het model voor een
belangrijk deel uitwisselbaar zijn. Een hoog percentage plas/dras is
gekoppeld aan een lage bedekking; op plekken waar lang plassen staan,
staat nauwelijks gras. Het effect van het percentage plas/dras op het
aangetroffen aantal keutels binnen een meetpunt is echter groter dan
dat van bedekking met gras en vandaar dat plas/dras eerder in het
model wordt opgenomen, met als gevolg dat bedekking geen toegevoegde
waarde meer heeft.
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Tabel 6.3. Het uiteindelijke resultaat van een stapsgewijze
lineaire regressieanalyse om te bepalen welke variabelen de beste
verklaring geven voor de gevonden verschillen in het aantal
keutels/gansdag. De 'estimates of regression coefficients' geven
aan of de variabelen een positieve of negatieve invloed hebben op
het uiteindelijke aantal keutels per gansdag.

***** Regression Ana1ysis *****

Regression
Residual
Total

Change

d.f.
6

1121
1127

o

s.s.
2.103E+08
5.142E+08
7.245E+08

0.596E-07

m.s.
35042192.

458700.
642818.

*

v.r.
76.39

Percentage variance accounted for 28.6

*** Estimates of regression coefficients ***

estimate s.e. t(1121)
Constant 1046.2 79.8 13.11
gebied 130 -717.2 79.0 -9.08
gebied 201 313.8 90.5 3.47
gebied 702 -809.9 63.8 -12.69
gebied 705 -987.5 78.6 -12.56
plasdras -4.433 0.869 -5.10
hoogte 3.28 1.12 2.92

Nu de variabelen z~Jn geselecteerd die in het model moeten worden
opgenomen, wordt met meervoudige lineaire regressie onderzocht welke
bijdrage de verschillende variabelen hebben en of er sprake is van
interactietermen. De stapsgewijze regressie heeft duidelijk gemaakt
dat de factor gebied in de analyse niet buiten beschouwing gelaten
kan worden. Natuurlijk is het interessant om te onderzoeken waarin de
gebieden verschillen, maar in eerste instantie zijn we geïnteresseerd
in de relatie tussen aantal keutels/gansdag met de hoogte van het
gras en de hoeveelheid plas/dras. Door gebied als eerste term in het
model op te nemen wordt als het ware gecorrigeerd voor het effect van
gebied op de gevonden aantallen keutels en kan vervolgens worden
bepaald hoe groot de invloed van de beide variabelen is.
Het bijbehorende model uit de meervoudige lineaire regressie komt er

Tabel 6.4. Het resultaat van de meervoudige lineaire regressie waaruit
blijkt dat er geen interactie is tussen de hoogte van het gras en de
hoeveelheid plas/dras binnen een meetpunt.

*** Accumulated analysis of variance ***

Change d.f. s.s. m.s. v.r. F pro
+ gebied 4 1. 931E+08 4.827E+07 105.37 <.001
+ hoogte 1 5.251E+06 5.251E+06 11.46 <.001
+ plasdras 1 1.193E+07 1. 193E+07 26.04 <.001
+ hoogte.plasdras 1 1.143E+06 1.143E+06 2.49 0.115
Residual 1120 5.131E+08 4.581E+OS

Total 1127 7.245E+08 6.428E+05
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dan als volgt uit te zien:

keutels/gansdag=1017+

1018voorllO

-728voor130

322voor 201

-810voor702

- 993 voor 705

+3, 98*hoogte-1, 38*plas/dras

Eenzelfde soort analyse is uitgevoerd per onderzoeksgebied. Opnieuw
is onderzocht via stapsgewijze lineaire regressie welke variabelen in
het model moeten worden opgenomen en vervolgens is met die variabelen
een meervoudige lineaire regressie uitgevoerd (tabel 6.4). In de
stapsgewijze lineaire regressie is ook perceel als een kwalitatieve
predictor in het model opgenomen en bleek in een aantal gevallen (110
en 201) een significante bijdrage aan het model te leveren. Nader
onderzoek wees echter uit dat dat een gevolg was van het feit dat de
factor perceel in die gebieden bijna volledig uitwisselbaar was met
een van de andere variabelen. In 110 werd de scheiding tussen de
beide percelen gekarakteriseerd door een verschil in de hoeveelheid
plas/dras en in 201 door de hoogte van het gras. Vandaar dat in de
verdere analyse (zie tabel 6.5) de factor perceel buiten beschouwing
is gelaten.
In grote lijnen komt het resultaat goed overeen met die voor het
totale gebied. Maar er zijn ook een aantal opmerkelijke verschillen.
De hoeveelheid plas/dras heeft in alle gebieden een negatieve invloed
op het aantal gevonden keutels per gansdag. De hoogte van het gewas
is slechts in drie van de vijf gebieden een belangrijke factor bij
het v~rklaren van de gevonden verschillen in keutels per gansdag. De
twee gebieden (702 en 705) waar hoogte van het gras een minder
belangrijke rol lijkt te spelen, worden gekenmerkt door relatief kort
gras in vergelijking met de drie andere gebieden. Factoren als de
aan- of afwezigheid van plassen en de bedekking met gras gaan dan
zwaarder wegen. Pas als de bedekking onder een bepaalde drempelwaarde
dreigt te komen gaat dit een afweging vormen binnen de
foerageerplekkeuze van ganzen. Dit laatste lijkt het geval in 702.
Hier wordt een deel van de meetpunten gekenmerkt door zeer kort gras,
doordat hier ook met regelmaat begrazing door Smienten plaatsvindt.
Hierdoor zijn grotere verschillen in bedekking ontstaan en gaat hier
bedekking ook een rol spelen bij de selectie door ganzen.
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Tabel 6.5. De uitkomst van de meervoudige lineaire regressieanalyse
per gebied. Alleen de variabelen die bij de stapsgewijze regressie
werden geselecteerd zijn in het model opgenomen.

110
*** Accumulated analysis of varianee ***

Change
+ plasdras
Residual

Total

d.f.
1

152

153

s.s.
7.846E+06
2. 676E+08

2.755E+08

m.s.
7.846E+06
1. 761E+06

1.801E+06

v.r. F pro
4.46 0.036

130
*** Accumulated ana1ysis of varianee ***

Change
+ hoogte
+ plasdras
+ hoogte.plasdras
Residual

Total

201

d.f.
1
1
1

142

145

s.s.
2910964.
1243040.

22415.
42420403.

46596821.

m.s.
2910964.
1243040.

22415.
298735.

321357.

v.r.
9.74
4.16
0.08

F pro
0.002
0.043
0.785

*** Accumulated analysis of varianee ***

Change
+ hoogte
+ plasdras
+ hoogte.plasdras
Residual

Tota1

702

d.f.
1
1
1

85

88

5.5.

7.063E+06
7.624E+06
3.990E+05
9.970E+07

1. 148E+08

m.s.
7.063E+06
7.624E+06
3.990E+05
1.173E+06

1.304E+06

v.r.
6.02
6.50
0.34

F pro
0.016
0.013
0.561

*** Accumulated analysis of varianee ***

Change
+ hoogte
+ bedekt
+ plasdras
+ hoogte.bedekt
+ hoogte.plasdras
+ bedekt.plasdras
+ hoogte.bedekt.p1asdras
Residual

Total

705

d.f.
1
1
1
1
1
1
1

563

570

s.s.
412933.

1961234.
756100.
118951.

3726.
1431196.

167229.
86947269.

91798637.

m.s.
412933.

1961234.
756100.
118951.

3726.
1431196.

167229.
154436.

161050.

v.r.
2.67

12.70
4.90
0.77
0.02
9.27
1.08

F pro
0.103
<.001
0.027
0.381
0.877
0.002
0.299

*** Accumulated analysis of varianee ***

Change
+ plasdras
Residual

Total

d.f.
1

170

171

5.5.

190350.
3214475.

3404825.

6.19

m.s.
190350.

18909.

19911.

v.r. F pro
10.07 0.002



6.3.4 De optimalegrashoogte

Twee factoren zijn vooral van belang voor ganzen bij de keuze waar te
gaan foerageren; de hoogte van het gras en het voorkomen van plassen.
Voor het eerste onderdeel kan men zich de vraag stellen hoe die
selectie functioneert. Al eerder is opgemerkt dat er in ieder geval
een ondergrens zal zijn waaraan de grashoogte moet voldoen, wil het
voor een gans nog rendabel zijn daar te eten. Tegelijk zal er ook een
grashoogte zijn waarboven het voor ganzen niet meer interessant is om
van het gras te eten, bijvoorbeeld doordat de kwaliteit van het gras
minder wordt, naarmate het langer wordt (verhouting), of doordat een
gans zich minder makkelijk kan bewegen door het hoge gras, enz.
Kortom, is er sprake van een optimale grashoogte en zo ja, waar ligt
dan het optimum? Dergelijke vragen worden vaak gesteld door
beheerders van terreinen die hun terrein zo optimaal mogelijk willen
inrichten voor ganzen. Probleem bij een dergelijk onderzoek is dat de
resultaten sterk afhankelijk zijn van de gekozen onderzoeksgebieden.
Mogelijk komt binnen die gebieden de optimale hoogte in het geheel
niet voor en vinden we hooguit een suboptimale hoogte. Tenslotte
neemt de hoogte van het gras in de loop van het seizoen af. De
grashoogte die door ganzen wordt geprefereerd zal daardoor in de loop
van het seizoen naar verwachting (noodgedwongen) afnemen.
Voor het bepalen van het aanbod aan grashoogtes zijn de grashoogtes
in klassen ingedeeld, oplopend in stappen van 5 mm. Per hoogteklasse
is de frequentie bepaald van het aantal meetpunten dat binnen een
klasse viel. Als selectiecriterium is het gemiddeld aantal keutels
per gansdag genomen per hoogteklasse, waarbij de grashoogte van de
vorige controleronde als maatgevend is genomen. Er kunnen dan twee
vergelijkingen worden gemaakt (zie fig. 6.10). Voor elke
grashoogteklasse wordt het aantal meetpunten dat binnen een klasse
valt bepaald (frequentie; de eerste vergelijking) en deze wordt
vergeleken met het gemiddeld aantal keutels per gansdag (tweede
vergelijking). De lijn door de punten voor de twee vergelijkingen
wordt vervolgens bepaald met een Gegeneraliseerd Lineair Model (GLM)
op basis van een Poissonverdeling met de log als linkfunctie. Het
model heeft dan de vorm:

log (1-/)

waarbij 1-/ het verwachte aantal keutels per gansdag is, dan wel het
verwachte aantal meetpunten (frequentie) in een bepaalde
grashoogteklasse. Als ganzen niet selecteren binnen een perceel op
een bepaalde grashoogte dan zullen de gefitte waarden berekend
volgens de hiervoor beschreven methode met elkaar overeenkomen.
Indien de beide gefitte waarden niet met elkaar overeenkomen is er
sprake van selectie op een bepaalde grashoogte. In alle gebieden is
geselecteerd op de hoogte van het gras, zij het in het ene gebied
meer dan in het andere (fig. 6.10). Op basis van de twee modellen kan
worden berekend welke grashoogte het meest voorkomt (aanbod) en bij
welke grashoogte het grootste aantal keutels per gansdag wordt
gevonden (preferentie). Duidelijk is dat volgens deze methode het
aanbod in gemiddelde grashoogte tussen de gebieden varieert tussen de
21,8 en 40,7 rnm (tabel 6.6). Het verschil in geprefereerde grashoogte
tussen de gebieden is nog veel groter. Daarnaast is er binnen de
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Figuur 6.10. Het aanbod aan grashoogtes per oplopende klasse van
5 DIm (frequentie) en de verwachte relatie 'gefi t' via een GLM
(E-freq). Tevens is de relatie tussen de grashoogte en het
gebruik door ganzen (drop/gd) weergegeven en de bijbehorende
verwachte relatie, 'gefit' via een GLM (E-drop/gd). Voor de
verschillende gebieden en de gebieden gezamenlijk (totaal).
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gebieden in een aantal gevallen (110 en 705) we1n1g verschil tussen
aanbod en preferentie, terwijl de andere gebieden wel grote
verschillen tussen aanbod en preferentie laten zien (vooral in 130).
Dit suggereert dat in sommige gebieden geen selectie op grashoogte
door ganzen heeft plaatsgevonden. In het geval van het gebied 110 te
Damme is waarschijnlijk uitputting van het gewas hier vooral debet
aan (zie ook 6.3.2.). Een opsplitsing in vroege en late winter laat
zien dat er in de eerste helft van de winter wel sprake is van
selectie op grashoogte. In het gebied 705 te Uitkerke spelen
vermoedelijk hele andere zaken een rol. Het gras is hier al in het
begin van de winter erg kort, onder meer als gevolg van begrazing
door Smienten. Op dit korte gras is selectie op langer gras niet meer
mogelijk. Over alle gebieden gezamenlijk blijken de ganzen een sterke
voorkeur te hebben voor hoger gras met een lengte van ongeveer 8cm.

Tabel 6.6. Overzicht van de grashoogte (mm) die
meest voorkomt binnen een gebied (aanbod) en de
de ganzen het meest wordt geprefereerd.
Gebied Aanbod
110 34,7
130 33,4
201 40,7
702 21,8
705 27,3

volgens het model het
grashoogte die door

Geprefereerd
40,3

113,5
76,0
45,2
32,4

Totaal

6.3.5 Slaapplaatskeuze

28,4 79,2

Het is al langer bekend dat ganzen die gebruik maken van de
Oostkustpolders met regelmaat in het gebied zelf blijven slapen. Hoe
vaak dit gebeurt, op welke locaties en de voorwaarden waaraan een
locatie moet voldoen, is vooralsnog onduidelijk. Tijdens het
controleren van de meetpunten in de transecten worden met regelmaat
'keutelhoopjes' aangetroffen. Deze worden gevormd als een gans
langere tijd op dezelfde plek blijft zitten, bijvoorbeeld tijdens het
poetsen van het verenkleed, maar ook als een gans aan het itrusten
of slapen is. Het aantal keutels waaruit een hoopje bestaat kan sterk
variëren. Het merendeel bevat drie of vier keutels. Waarschijnlijk
worden deze hoopjes vooral gevormd als een gans zich zit te poetsen
of om een andere reden even pas op de plaats maakt. Met enige
regelmaat worden er echter ook hoopjes gevonden die uit 13, 14 of 15
keutels bestaan. Dit kan alleen een gevolg zijn van een lang verblijf
op dezelfde plek. Om een scheiding aan te brengen tussen 'toevallig
ontstane' keutelhoopjes en degenen die het gevolg van lange
rustpauzes of slapen zijn in de analyse van deze 'slaaphoopjes'
alleen die hoopjes beschouwd, die uit minstens vijf keutels
bestonden. Voor alle meetpunten binnen de transecten is vervolgens
het cumulatieve aantal hoopjes per meetpunt berekend. Daarbij viel op
dat vooral de percelen met veel plassen favoriet leken te zijn als
slaapplaats. Zo bleek uit een eerste vergelijking tussen het aantal
hoopjes dat in een meetpunt werd gevonden en het gemiddelde
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Figuur 6.11. Het totaal aantal keutelhoopjes dat in het
ganzenseizoen in de meetpunten werd gevonden (histogrammen) en het
gemiddeld percentage plassen (plas/dras; lijn) dat bij die
meetpunten werd vastgesteld in de onderzoeksgebieden 110 en 201.

percentage plas/dras dat daar in het ganzenseizoen was vastgesteld
(bijlage 6.4). Meetpunten kunnen sterk variëren in het va$tgestelde
percentage plas/dras en dit loopt lang niet altijd parallel met het
gevonden aantal hoopjes. In Damme (gebied 110) en Speien (gebied 201)
lijkt er wel een duidelijke relatie te bestaan tussen het percentage
plas/dras en het aantal slaaphoopjes (fig. 6.11). In het laatste
gebied was het opvallend dat de ganzen hier slechts in een korte
periode zo massaal hebben overnacht (laatste twee weken van december
en de eerste week van januari) met zeer grote aantallen hoopjes en
keutels. In de overige gebieden zijn gedurende het hele seizoen
hoopjes aangetroffen.
Uit de vorige paragraaf is gebleken dat plekken met plassen door
foeragerende ganzen worden vermeden, maar voor slaapplekken lijkt dit
heel anders te liggen. Slaapplekken worden echter niet geselecteerd
op het niveau van meetpunten, maar eerder op het niveau van percelen.
Om te onderzoeken in hoeverre de aanwezigheid van plassen van invloed
is op de slaapplaatskeuze door ganzen is daarom voor alle percelen
die zijn onderscheiden binnen de onderzoeksgebieden per
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Tabel 6.7. Het uiteindelijke resultaat van een stapsgewijze lineaire
regressieanalyse om te bepalen welke variabelen een rol lijken te
spelen bij het voorkomen van 'slaaphoopjes'. De 'estimates of
regression coefficients' geven aan of de variabelen een positief,
dan wel negatief effect hebben op het aantal aangetroffen
sla aphoopjes •

***** Regression Analysis *****

Response variate: Nhoop
Fitted terms: Constant, dagnr, plasdras

*** Summary of analysis ***

d.f. s.s. m. s. v.r.
Regression 11 27.47 2.4971 7.24
Residual 86 29.68 0.3451
Total 97 57.15 0.5891

Change 0 0.00 *

Percentage variance accounted for 41.4

*** Estimates of regression coefficients ***

estimate s.e. t (86)
Constant -0.152 0.237 -0.64
dagnr 21 0.448 0.314 1. 42
dagnr 28 0.101 0.344 0.29
dagnr 29 -0.073 0.629 -0.12
dagnr 35 0.423 0.314 1. 35
dagnr 42 2.175 0.328 6.64
dagnr 49 0.287 0.276 1.04
dagnr 63 0.715 0.277 2.58
dagnr 77 0.430 0.277 1. 56
dagnr 91 0.300 0.275 1. 09
dagnr 106 0.159 0.278 0.57
plasdras 0.01370 0.00593 2.31

controleperiode (datum) het gemiddelde aantal keutelhoopjes
vergeleken met het gemiddelde percentage plas/dras binnen de
percelen. Daarbij is wederom gebruik gemaakt van stapsgewijze
lineaire regressie om de variabelen te selecteren die hierop vooral
van invloed lijken te zijn. Naast factoren als percentage plas/dras
en perceel, spelen mogelijk ook nog verschillen tussen gebieden en
een datumeffect een rol. Uit de regressieanalyse (zie tabel 6.7)
blijkt dat met de variabelen datum (dagnr) en percentage plas/dras
opgenomen in het model ruim 40% van de gevonden variantie kan worden
verklaard. Toevoeging van de factoren gebied en perceel leiden niet
tot een verbetering van het model. De daaropvolgende meervoudige
lineaire regressie laat zien dat zowel het percentage plas/dras, als
de datum van invloed zijn op het aangetroffen aantal slaaphoopjes,
maar dat er geen interactie is tussen beide termen (tabel 6.8).
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Tabel 6.8. Het resultaat van een meervoudige lineaire regressie
waarin de datum (dagnr) en het percentage plassen (plasdras) is
opgenomen.
*** Accumulated analysis of variance ***

Change d.f. s.s. m.s. v.r. F pro
+ plasdras 1 5.3778 5.3778 15.93 <.001
+ dagnr 10 22.0903 2.2090 6.55 <.001
+ plasdras.dagnr 9 3.6899 0.4100 1.21 0.298
Residual 77 25.9880 0.3375

Total 97 57.1459 0.5891

Percentage varianee accounted for 42.7
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6.4 Conclusies

• Op basis van de cumulatieve keutelaantallen blijkt dat gebieden
binnen de OKP verschillende functies kunnen vervullen. Sommige
worden kort en intensief benut, terwijl andere gebieden het hele
seizoen door kunnen worden benut, waarbij continue en cyclische
begrazing tot de mogelijkheden. Gebieden hebben in de loop der
jaren elk hun eigen betekenis voor de ganzen gekregen en sluiten
aan bij de verschillende strategieën die door ganzen worden
gehanteerd, van plaatstrouw tot nomadisch.

• Begrazing leidt in de loop van de winter tot een nivellering van
de grashoogte binnen de percelen.

• Een deel van de onderzochte gebieden lijkt optimaal te worden
benut door de ganzen en verdere begrazing zal zeer waarschijnlijk
uitputting tot gevolg hebben. Hier lijkt weinig ruimte te zijn
voor verdere opvang van of gebruik door ganzen. Die ontwikkeling
staat overigens los van de functie die een gebied vervult voor de
ganzen.

• Binnen de OKP wordt de keuze voor een gebied of een perceel vooral
bepaald door allerlei ruimtelijke habitat kenmerken, zoals openheid
van het landschap, mate verstoring, gewas, enz. Binnen percelen
worden allereerst de plekken met relatief hoog gras gebruikt door
de ganzen, daarnaast is voor het foerageren de afwezigheid van
plassen belangrijk. In percelen met een gemiddeld lage bedekking
gaat bedekking met grassen ook een selectiecriterium worden

• De unieke structuur van het grasland in de OKP met zijn
microreliëf draagt bij aan een bijzonder fenomeen. Onder meer
dankzij die structuur worden de graslandpercelen gekenmerkt door
een nat karakter, er komen veel plassen en natte plekken voor.
Deze blijken ideaal te zijn als slaapplaats voor ganzen.

• De geprefereerde grashoogte kan nogal variëren afhankelijk van het
aanbod ter plekke, maar gemiddeld over het hele winterseizoen
binnen de onderzochte gebieden wordt een grashoogte van ongeveer 8
cm geprefereerd. Als de verschillen die tussen gebieden bestaan in
aanmerking worden genomen mag die grashoogte tussen de 4 en 11 cm
liggen om nog interessant te zijn voor ganzen.
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7 Discussie en aanbevelingen

redactie: Wolf Teunissen & Eckhart Kuijken

7.1 Aantalsontwikkeling en verspreiding

Vlaanderen, in het bijzonder de Oostkustpolders, is in de loop der
jaren een belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen geworden.
Binnen de Oostkustpolders werd het gebied rondom Damme als eerste in
gebruik genomen (Vandekerckhove et al. 1960) .Dp De Oostkustpolders
worden gekenmerkt door een ruim voedselaanbod (gras) voor ganzen en
relatieve rust. De aantalsontwikkeling in Vlaanderen werd en wordt
uiteraard sterk beïnvloed door de aantalsontwikkeling van de totale
NW Europese populaties in de voorbije 40 jaar.
Voor bijna alle ganzensoorten geldt dat vanaf omstreeks 1970 de
aantallen sterk zijn toegenomen (Madsen 1991, Madsen et al. 1999).
Voor de achterliggende oorzaken van de omslag in aantalsontwikkeling
in die periode worden verschillende mogelijkheden aangedragen.
Ebbinge (1991) voert aan dat de stopzetting van de jacht in
verschillende landen een belangrijke reden is. Kuijken (1975)
vermoedt dat een betere bescherming in de ruiperiode oorzaak van
afnemende mortaliteit kan zijn. Van Eerden et al. (1996) wijzen er
echter op dat er een sterke relatie bestaat tussen de toename in de
kunstmestgift in de wintergebieden van W-Europa en de totale
aantalstoename. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat er mogelijk
verschuivingen hebben plaatsgevonden tussen geografische winter
arealen.
De toename van het aantal in West-Europa overwinterende Kolganzen
(Baltische Noordzeepopulatie) ging inderdaad gepaard met een afname
van de aantallen in Zuidoost-Europa (Panonische en Pontische
populaties), terwijl de broedpopulatie in diezelfde periode min of
meer constant is gebleven (Mooij et al. 1996). Op grond van deze
algemene aantalstoename werd ook voor Vlaanderen verwacht dat, bij
voldoende geschikte gebieden, de aantallen evenredig zouden toenemen.
Voor de Kolgans in Vlaanderen blijkt de toename evenwel inder snel
te verlopen.
Bij de Kleine Rietgans (Spitsbergenpopulatie) ligt dit anders. In de
Oostkustpolders is het aandeel van de populatie Kleine Rietganzen dat
hier overwintert sterk toegenomen (snellere toename dan de groei van
de populaties). De aantallen overwinterende ganzen worden kennelijk
ook nog bepaald door andere factoren dan de groei van de totale
populatie.
Dezelfde periode dat de aantallen Kleine Rietganzen in de
Oostkustpolders begonnen toe te nemen werd de ganzenjacht in België
wettelijk afgeschaft. In Nederland (Friesland) is de jacht op ganzen
pas onlangs sterk beperkt.
Hoewel er in Nederland niet op Kleine Rietganzen mocht worden
gejaagd, werden ze wel vaak verstoord doordat ze in gemengde groepen
samen met Kolganzen voorkwamen, waarop wel mocht worden geschoten
(Schilperoord & Schilperoord-Huisman 1984). Stopzetting van de jacht
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lijkt in ieder geval bij Kleine Rietganzen van essentieel belang bij
de bestendiging van het gebruik van nieuw ontdekte gebieden. Waarom
Kolganzen niet in diezelfde mate voor deze oplossing hebben gekozen
blijft vooralsnog onduidelijk. Mogelijk spelen hierbij verschillen in
gevoeligheid voor verstoring een rol of competitie tussen beide
soorten. Dit laatste is zeker nog een interessant onderwerp voor
verder onderzoek. Wellicht is ook de nabijheid van de zee een factor
die voor de Kleine Rietgans doorweegt.
De toevloed van ganzen naar Vlaanderen in strenge winters lijkt van
belang bij het ontdekken van nieuwe foerageergebieden door de ganzen
(Kuijken & Meire, div ref). Door de grotere aantallen die dan uit
noordelijke pleisterplaatsen verdreven worden (temperatuur en
voedseltekort) komen de ganzen vnl in Vlaamse kustgebieden die tot
voorheen niet werden bezocht. Dit gebeurde voor het eerst in
1962/1963 maar dit is onvoldoende gedocumenteerd De strenge winter
van 1978/1979 bracht nooit geziene ganzenaantallen, niet enkel in de
poldergebieden maar verspreid over zowat geheel Vlaanderen en sommige
delen van Wallonië. Diezelfde harde winter lijkt het begin te
markeren voor de toename in het aandeel van de populatie Kleine
Rietganzen dat de Oostkustpolders als overwinteringsgebied gebruikt.
Vanaf 1978/79 tot halverwege de jaren tachtig waren de winters
gemiddeld streng te noemen. In die periode gold voor beide soorten
dat de strengheid van de winter sterk gekoppeld was aan de aanwezige
aantallen ganzen in het gebied. Dit is nog steeds het geval bij
Kolganzen. Mogelijk is juist de eerder genoemde reeks van strenge
winters bepalend geweest bij de Kleine Rietganzen om een traditie op
te bouwen in de toenemende overwintering in Vlaanderen. In het
algemeen zijn ganzen plaatstrouw; vaak blijkt dat gebieden die het
langst in gebruik zijn bij ganzen, als eerste weer worden bezocht aan
het begin van het winterseizoen.
Opvallend is het patroon dat in deze studie is vastgesteld binnen de
Oostkustpolders, namelijk dat de verspreiding van de ganzen over het
gebied richting het westen is verschoven. Dit zou erop kunnen wijzen
dat het voedselaanbod in de traditionele gebieden niet langer
volstaat. Daarnaast nemen de aantallen Kolganzen in de IJzervallei
nog steeds toe; het is niet duidelijk of dit nog steeds als
'overloop' vanuit de Oostkustpolders dient geïnterpreteerd. Er zijn
aanwijzingen dat de gebieden rond de Blankaart als traditionele
pleisterplaats op zich worden gebruikt. De vrijwel simultane aankomst
in het begin van de winter in beide regio's laat dit verrnceden.

7.2 Het belang van de Oostkustpolders voorganzen

Tegenwoordig verblijft ongeveer 90% van de Spitsbergse populatie
Kleine Rietganzen 's winters in de Oostkustpolders. Van de Kolganzen
overwintert hier slechts een relatief klein deel van de Baltische
Noordzeepopulatie (gemiddeld 2,5 %); in strenge winters is het gebied
voor deze soort zeer belangrijk als overloop- en opvangareaal. Voor
de overige ganzensoorten lijkt het gebied minder van belang, al is er
een markante toename van overwinterende Grauwe Ganzen.

Behalve dat steeds grotere aantallen ganzen afhankelijk zijn van de
Oostkustpolders, is het gebied ook gedurende een steeds langere
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periode in de winter van belang voor deze vogels. De totale
verblijfsduur bij de Kolganzen is in de afgelopen tien jaar met
ongeveer twee en een halve week toegenomen en bij de Kleine
Rietganzen zelfs met ongeveer een maand. De toename in verblijfsduur
wordt zowel veroorzaakt doordat ganzen eerder aankomen, als dat ze
later vertrekken.
Hierbij is het opvallend dat de vertrekdatum bij Kleine Rietganzen
beïnvloed wordt door de weersomstandigheden in de tweede helft van de
winter; hoe eerder de temperaturen oplopen, des te vroeger de Kleine
Rietganzen vertrekken. Kolganzen worden hier volgens statistische
analyse in deze studie niet door beïnvloed. Kuijken (1969, 1975) vond
een duidelijke relatie tussen wegtrek en temperatuursom van 200°C
vanaf 1 januari, de datum die de aanvang van de voorjaarsgrasgroei
aangeeft. Deze studie beslaat echter een kortere periode dan de
onderhavige studie en het resultaat van Kuijkens studie kan hierdoor
zijn beïnvloed. De oorzaak voor dit verschil is niet onderzocht. Van
ganzen is inderdaad bekend dat zij op hun voorjaarstrek de 'groene
golf' volgen; daarbij schuiven zij mee met de eerste grasgroei, welke
kwalitatief het beste is (Prins et al. 1980, Boudewijn 1984).
De gebieden die Kleine Rietganzen op hun voorjaarstrek naar
Spitsbergen bezoeken, liggen voornamelijk langs de kust en staan
evenals het overwinteringsgebied in Vlaanderen onder invloed van
zeeklimaat (Madsen et al. 1999). De weersomstandigheden in de tweede
helft van de winter vormen dan ook een goede indicatie voor de
(voedsel-)omstandigheden die de ganzen mogen verwachten verderop
langs de trekroute. Voor Kolganzen ligt dit waarschijnlijk heel
anders. Op weg naar de broedgebieden trekken ze in eerste instantie
naar het oosten en komen daar in gebieden die veel meer onder invloed
staan van landklimaat. Voor Kolganzen is de indicatieve waarde van de
weersomstandigheden hier aan de kust daardoor minder groot voor de
omstandigheden in de continentale doortrekgebieden. Wellicht wordt de
periode van vertrek mogelijk eerder bepaald door bijvoorbeeld
daglengte. Binnen die geschikte periode speelt de heersende
windrichting nog een aanvullende rol (deze factor werd in dit
onderzoek niet geanalyseerd; Kuijken (1975) toonde duidelijke
relaties aan tussen wegtrek en windrichting) .

Naast analyse van de lange-termijnreeksen werd in dit VLINA-project
aanvullend onderzoek verricht naar het habitatgebruik door de ganzen
en de preferenties die daarbij tot uiting komen.
Niet alle gebieden binnen de Oostkustpolders worden even sterk benut.
Belangrijk bij de keuze voor een gebied is het voedselaanbod en meer
in het bijzonder de hoeveelheid grasland binnen een gebied. Op grond
van de Biologische WaarderingsKaart (BWK; De Marest et al. 1986) is
het aandeel van permanent grasland binnen de onderscheiden gebieden
vastgesteld. Vergelijking met de benutting door ganzen in de
afgelopen 34 jaar laat zien dat de geprefereerde gebieden duidelijk
worden gekenmerkt door de aanwezigheid van permanente graslanden
(fig. 7.1). Voor de Kleine Rietganzen geldt dit statistisch gezien in
nog sterkere mate dan voor de Kolganzen. Uit de vergelijking tussen
landbouwkundig gebruik op een perceel en de geprefereerde percelen
door de ganzen, kwam duidelijk naar voren dat graslanden en
daarbinnen vooral de permanente graslanden, door de ganzen worden
verkozen. Bovendien bestaat er daarbinnen nog voorkeur voor de meer
reliëfrijke graslanden. Verder is gebleken dat de vorm van een
perceel niet van invloed is op de voorkeur voor percelen, maar wel
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Figuur 7.1. Het aandeel permanent grasland per gebied en de
benutting door de ganzen van die gebieden in de afgelopen 34 jaar.
De grootte van de bollen geeft de relatieve benutting door de
ganzen aan (met verdeling over beide soorten). (Zie ook bijlage
7.1)

dat grotere percelen worden geprefereerd. Opmerkelijk daarbij is dat
die preferentie in de eerste helft van de winter sterker tot uiting
komt dan in de tweede; Kennelijk verspreiden de ganzen zich dan meer
over het gebied en worden de kleinere percelen relatief meer benut.
Dit houdt mogelijk verband met de beschikbaarheid van het voedsel in
de loop van het seizoen, die op de meest geprefereerde percelen het
eerst zal afnemen.
Daarnaast blijken ganzen percelen te prefereren met een lage
potentiële verstoringsgraad, gemeten aan de hand van afstpnd tot
wegen of urbanisatie. Bij verstoring hebben ganzen de neiging om zich
te concentreren in grote groepen. Tegelijk is gebleken dat grote
groepen gevoeliger zijn voor verstoring, waardoor de ganzen dus nog
gevoeliger worden voor eventuele bijkomende verstoringen. Er zal
daarom gewaakt moeten worden voor het behoud van de relatieve rust in
de polders, die daar bestaat sinds de stopzetting van de jacht sedert
het begin van de jaren tachtig.
Al eerder werd opgemerkt dat openheid van het gebied een belangrijk
kenmerk van de Oostkustpolders is. Tegelijk blijkt dat openheid van
grote invloed is op de benutting van het gebied door ganzen. Wanneer
binnen een bepaald gebied 2,5% van het oppervlak is bedekt met
groepjes bomen neemt de benutting van het gebied door ganzen al met
50% af. Openheid i daardoor een zeer belangrijke factor om de
draagkracht van een gebied voor ganzen te garanderen.
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Het behoud of herstel van het open karakter en de relatieve rust
(jachtverbod op ganzen) is daarom van groot belang voor de capaciteit
van de Oostkustpolders voor overwinterende ganzen. Het verdient
aanbeveling om in de toekomst de benutting van het gebied door ganzen
te vergroten door het verwijderen van bosjes op voor ganzen
strategische plekken.

7.3 Bescherming van de voorganzen belangrijke
gebieden

In een groot deel van de afzonderlijke telgebieden in de
Oostkustpolders blij kt dat voor de Kleine Rietgau::; in de afgelopen
vijf jaar meerdere jaren de l%-norm is overschreden (fig. 7.2). Dit
onderstreept niet alleen het internationale belang, maar ook de
noodzaak tot bescherming van die gebieden, teneinde te voldoen aan
onze verantwoordelijkheid voor het behouden van significante
ganzenpopulaties. Op het gewestplan Brugge-Oostkust zijn een aantal
poldercomplexen als 'natuurgebied' bestemd, met name rond Damme, het
Zwin, de Meetkerkse Moeren, het gebied Ter Doest in Lissewege en de
Uitkerkse Polder. Een belangrijk deel van de ganzengebieden blijkt
ook al onder een extra beschermingsstatuut te vallen (over het
algemeen de Vogelrichtlijn, afgebakend in 1988) (fig. 7.3). De
ganzengebieden in het westelijke deel werden toen niet opgenomen,
maar delen van Klemskerke en Vlissegem werden recent voorgedragen als
Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied. Figuur 7.3 geeft een overzicht

Figuur 7.2. Het aantal jaren dat in de afgelopen vijf jaar in een
gebied de l%-norm voor de Kleine Rietgans is overschreden. (Zie
ook bijlage 7.1)
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Figuur 7.3. Overzicht van de verschillende vormen in
beschermingsstatus binnen de Oostkustpolders, waarbij tevens de
benutting van de gebieden door de ganzen in de afgelopen vijf jaar
is aangegeven. De aanduiding van groengebieden op het gewestplan
is niet in deze figuur opgenomen. (Zie ook bijlage 7.1)

van de huidige begrenzingen, en het gebruik door ganzen.
De vraag is echter gerechtvaardigd hoe het er nu voor staat met die
effectieve bescherming van de voor ganzen zo noodzakelijke habitats:
de historisch permanente graslanden. In een beperkt deel van de
Oostkustpolders is via bijkomende BWK of andere kartering (A.
Zwaenepoel, mond. med.) een herwaardering uitgevoerd en kan een
vergelijking worden gemaakt tussen de huidige en vroegere situatie
(fig 7.4). In het vogelrichtlijngebied rondom Damme is het grootste
deel van de permanente graslanden behouden gebleven, maar in het
westelijke gebied staan deze graslanden behoorlijk onder druk (zie
gegevens in Kuijken et al. 2001). Dit gebied is juist voor de Kleine
Rietganzen zeer belangrijk. Buiten de vogel- en
habitatrichtlijngebieden is het behoud geheel onzeker. Naleving van
het vegetatiebesluit met vergunningsplicht voor wijziging van
historisch permanent grasland blijft problematisch.

Het stopzetten van de achteruitgang in het areaal historisch
permanent grasland met microreliëf vereist een betere publieke
herkenbaarheid van beschermingszones en een krachttdadig optreden bij
overtredingen vanuit juridische hoek.
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Figuur 7.4. Overzicht van de percelen binnen een deel van de
vogelrichtlijngebieden die nog steeds bestaan uit permanent
grasland (groen) en die dat inmiddels niet meer zijn (rood). Bron:
BWK-team, Instituut voor Natuurbehoud.

7.4 Toekomstige ontwikkelingen

Naar verwachting zullen de aantallen ganzen die in de winter van de
Oostkustpolders gebruik maken in de nabije toekomst niet sterk
veranderen, mede gezien het feit dat de Spitsbergse populatie van de
Kleine Rietgans nu al een aantal jaren op een vergelijkbaar niveau
blijft of zelfs afneemt. Wel blijken de ganzen steeds langer hier te
verblijven. Er werd in het VLINA-project onderzoek verric c of er in
delen van de foerageergebieden uitputting van het voedsel kan gaan
optreden. De geconstateerde afname in permanente graslanden kan dat
proces immers versterken. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de
ganzen om hierop te reageren. Vooreerst is er de hoger beschreven
areaaluitbreiding met gebruik van nieuwe gebieden. Ook kunnen de
ganzen overschakelen op andere voedselbronnen op akkers. Wel blijkt
dat Kleine Rietganzen nog steeds 90% van hun tijd doorbrengen op
graslanden. Ten dele komt dat doordat ganzen kortstondig foerageren
op maïsstoppel of bieten- en aardappelresten (vooral in de eerste
helft van de winter) .In de tweede helft van de winter worden de
ganzen ook met grotere regelmaat dan vroeger aangetroffen op
wintergranen. Dit is het vo dsel waar ze ook in Denemarken gebruik
van maken nadat ze Vlaanderen hebben verlaten (Madsen 1985). In
Denemarken heeft dit geleid tot conflicten met de plaatselijke
landbouwers. Bijvoederen met korrelgraan wordt in Denemarken
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plaatselijk toegepast; dit veroorzaakt sterke concentraties met
risico voor schade wanneer deze zich verplaatsen. Meire & Kuijken
(1991) pleitten dan ook voor betere 'spreiding' van de
ganzenaantallen. De overgang naar granen hoeft dus niet per sè
veroorzaakt te worden door uitputting van grasland als voedselbron.
Een andere mogelijkheid om de gevolgen van een verminderd
voedselaanbod op te vangen is dat de ganzen van een groter gebied
gebruik zullen gaan maken en zich meer gaan verspreiden. De
geconstateerde verschuiving van ganzen naar het westen (regio
Oostende, IJzervallei) zou daar een aanwijzing voor kunnen zijn. Al
zeer vroeg in het winterseizoen beginnen ganzen gebruik te maken van
de IJzerva1lei.Dit zou kunnen wijzen op de uitbouw van een
onafhankelijke pleisterplaats aldaar, eerder dan op een achteruitgang
van de permanente graslanden en/of uitputting van mogelijke voedsel
in de Oostkustpolders.
In dit kader zou het interessant zijn om te onderzoeken welke
individueel herkenbare ganzen gebruik maken van de IJzervallei en of
zij eerder in het seizoen zijn gezien in de Oostkustpolders, dan wel
van elders komen. Kortom, is er sprake van een verschuiving van
ganzen van het ene naar het andere gebied of is er sprake van een
aparte, extra groep ganzen. Momenteel is de steekproef afgelezen
nekringen in de IJzervallei te klein om hierover uitsluitsel te
krijgen.
Ongeacht de oorzaken die ten grondslag liggen aan de geleidelijke
toename van gebruik van akkerpercelen door sommige-ganzen, is het
aannemelijk te veronderstellen dat in de toekomst de discussie over
aansprakelijkheid met landbouwers zal toenemen. In jarenlange
kontakten met landbouwers werd steeds geadviseerd om kwetsbare
teelten (meestal wintergraan) te beschermen door plaatsen van
plastiek flappers. Dit blijkt in vele gevallen te voldoen. Begrazing
van granen door ganzen kan uiteraard leiden tot een derving in
opbrengst (Deans 1979, Kahl & Samson 1984, Abdul Jalil & Patterson
1989, Patterson et al. 1989, Owen 1990, Surnrners 1990, McKay et al.
1993, C1ark et al. 1993, Teunissen 1996), maar dit hoeft niet altijd
het geval te zijn; in uitzonderlijke gevallen kan dit zelfs tot een
verhoogde opbrengst leiden (Pirnie 1954, Clark & Jarvis 1978,
Teunissen 1996). Dit is sterk afhankelijk van het moment waarop en de
omstandigheden waaronder de begrazing heeft plaatsgevonden (Teunissen
1996). Gezien de vroege wegtrek van de ganzen uit Vlaanderen is het
probleem van voorjaarsbegrazing op akkers nauwelijks bestpande. Het
onderzoek van Kuijken (1967, 1969, 1975) toont aan dat voor
permanente reliëfrijke graslanden geen significante opbrengstderving
kan aangetoond worden. De sterke uitzwerming van ganzenaantallen
heeft gezorgd voor een relatieve afname van de begrazingsdruk per
gebied en er zijn in recente jaren geen aanwijzingen voor
oversaturatie van poldercomplexen (Kuijken & Meire 2000). Op
intensief gebruikte graslanden is de kans op derving van de opbrengst
echter wel groter, alhoewel ook hier de omstandigheden waaronder de
begrazing heeft plaatsgevonden kan leiden tot een verhoging van de
opbrengst (Patton & Frame 1981, Groot Bruinderink 1989, Bédard &
Lapointe 1991, Ernst 1991, Percival & Houston 1992) Niettemin zal
naar verwachting de druk vanuit de landbouw om 'iets' te doen aan de
ganzen toenemen.

Gezien de internationale verantwoordelijkheid die Vlaanderen heeft
voor met name de Kleine Rietgans en de bijzondere natuurwaarden die
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de historisch permanente graslanden vertegenwoordigen (weidevogels,
botanisch) is het van groot belang om de Oostkustpolders als één
groot gebied te beschermen en te conserveren voor de toekomst.
De voorgenomen afbakening als Ramsar-gebied zal hier een belangrijke
vooruitgang betekenen.

7.5 Aandachtspunten voor beheer

De preferentie die ganzen vertonen voor complexen en percelen kunnen
worden vertaald naar maatregelen binnen die gebieden. De schaal
waarop het bijpassende beheer zal moeten worden uitgevoerd is
afhankelijk van het niveau waarop de ganzen eisen stellen aan hun
foerageergebieden. Grofweg kunnen er drie niveaus worden
onderscheiden· (fig. 7.5). Van groot- naar kleinschalig is dat:
Complex (groep van gebieden), gebied (groep van percelen) en perceel.
Mogelijk kan er zelfs nog een vierde niveau worden onderscheiden
boven dat van complex, namelijk het gehele overwinteringsgebied,
bijvoorbeeld de Oostkustpolders. Naar de eisen die ganzen op dit
niveau aan hun leefgebied stellen werd in dit VLINA-project geen
uitgebreid onderzoek verricht. Op dit hoogste landschapsniveau kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de ruimtelijke ligging van het gebied

~{ • GraslandenComplex • Jacht

•
~{

• Openheid
Gebied • Verstoring (mobiel)

Perceel
• Voedselaanbod
• Verstoring (vast)
• Plas/dras

Figuur 7.5. Schema van de verschillende niveau's die kunnen worden
onderscheiden die van belang zijn voor het te voeren beheer en de
belangrijkste kenmerken waaraan ze zullen moeten voldoen om opvang
van ganzen binnen die gebieden te optimaliseren.
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ten opzichte van de zee of andere grote waterpartijen, de globale
openheid, bodemgesteldheid, enz.
Op het niveau van complex is wellicht de aanwezigheid van voedsel het
eerste criterium dat bepalend is voor de aanwezigheid van ganzen.
Deze studie heeft bevestigd dat dit voor Kolganzen en Kleine
Rietganzen in hoofdzaak graslanden zijn. Een tweede bepalende factor
is de algemene rust in het complex. Een belangrijk voordeel van die
rust is dat ganzen in de ideale groepsgrootte kunnen foerageren en er
optimaal gebruik kan worden gemaakt van de gebieden. De stopzetting
van de jacht is een goed voorbeeld van een maatregel die in het
verleden heeft geleid tot een verbetering van de algemene rust.
Waarschijnlijk zijn Kleine Rietganzen nog meer dan Kolganzen gebaat
bij rust in een gebied dan Kolganzen omdat ze de neiging hebben
sterker te reageren op verstoring (zie ook Lievrouw
1985).Vergelijking van deze vroegere resultaten met de huidige
situatie toont een zekere gewenning aan bij ganzen, bijvoorbeeld.
voor vliegtuigen.
Op gebiedsniveau speelt openheid en verstoring een belangrijke rol.
Uit het onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van groepjes bomen
in het gebied de benutting door ganzen sterk negatief beïnvloedt.
Daarnaast zijn er de mobiele verstoringsbronnen, zoals mensen in het
land, vliegtuigen, enz., die overal in een gebied kunnen voorkomen.
Voor ganzen is het dan moeilijk te voorspellen waar een verstoring
zich zal voordoen en hoe hiermee rekening te houden binnen een
gebied, dat dus op zichzelf voldoende groot moet zijn om eventuele
lokale verschuiving bij verstoring toe te laten.

Wanneer aan alle voorwaarden op hoger niveau is voldaan wordt er een
perceel gekozen om te foerageren. Opnieuw speelt verstoring hierbij
een rol. Nu gaat het echter om de meer voorspelbare
verstoringsbronnen, zoals wegen of bebouwing. Percelen die hier dicht
tegenaan liggen worden door de ganzen gemeden. Bij de keuze voor een
perceel is uiteraard ook het voedselaanbod op dat perceel van belang.
De voorkeur gaat uit naar graslandpercelen met een grashoogte die
ligt rond de acht cm, met voldoende bedekkingsgraadbij aanvang van
het ganzenseizoen.
Tenslotte is de aanwezigheid van plassen/water op het land van groot
belang. Enerzijds omdat ganzen hierdoor op een en dezelfde locatie
kunnen eten en drinken, anderzijds omdat percelen met veeU plassen
een veilige slaapplaats bieden voor ganzen. De reliëfrijke,
permanente graslanden voldoen aan die voorwaarden.

Het behoud van die graslandpercelen in combinatie met het beperkt
houden van de infrastructuur binnen de ganzengebieden is daarom een
belangrijke beheersmaatregel voor de in de Oostkustpolders
overwinterende ganzen. Behoud of herstel van openheid en
instandhouding van rust (jachtverbod) is essentieel.
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Aandachtslijnen voor verder onderzoek
De resultaten van het in dit rapport beschreven onderzoek hebben naast het
beantwoorden van een aantal onderzoeksvragen ook een aantal nieuwe vragen
opgeroepen. Daarnaast is gebleken dat niet alle oorspronkelijk gestelde
vragen in voldoende mate konden worden beantwoord. Dit leidt tot
aanbevelingen voor de volgende onderzoekslijnen in de toekomst.

Herwaardering Biologische WaarderingsKaart (BWK)
Veranderingen in het landgebruik kunnen van grote invloed z1Jn op de opvang
van ganzen binnen de overwinteringsgebieden. De eerste versie van de BWK iR
inmiddels sterk verouderd en geactualiseerde karteringen waren enkel
beschikbaar voor gebieden met groene bestemming. Daardoor kon dit in deze
studie leiden tot foutieve interpretatie van onderzoeksresultaten. Dit
pleit voor een versnelde actualisatie van de BWK en onderzoek naar de
mogelijkheid van een monitoringsysteem om veranderingen in de biologische
waardering op de langere termijn te kunnen vaststellen en volgen.

Draagkracht van de overwinteringsgebieden
Binnen de overwinteringsgebieden kunnen vele typen grasland en bouwland
worden onderscheiden. Op basis van de aanwezige biomassa en de
voedselbehoefte van de verschillende soorten ganzen kan de draagkracht
('carrying capacity') van de verschillende soorten percelen worden
ingeschat. Door dit te koppelen aan de ruimtelijke ligging van de percelen
ten opzichte van bijvoorbeeld wegen of bebouwing kan de potentiële
opvangcapaciteit van een gebied worden bepaald en kan aan de hand van
scenario'~ worden onderzocht wat het effect is van bepaalde ingrepen of
beschermingsmaatregelen in een gebied op de opvangcapaciteit voor ganzen
binnen dat gebied en voor de Oostkustpolders als geheel.

Uitwisseling mssengebieden
Om te onderzoeken of de verschillende overwinteringsgebieden op zichzelf
staande gebieden vormen, dan wel een groot geheel vormen, is onderzoek naar
uitwisseling tussen gebieden door individuen gewenst. De onderlinge
samenhang tussen gebieden kan zodoende in kaart worden gebracht. Zo zou
tevens kunnen worden onderzocht of het toenemende gebruik van de
IJzervallei in direct verband staat met de evoluties in de Ob3tkustpolders,
dan wel een zelfstandig fenomeen is. Het volgen van individueel herkenbare
ganzen (met nekringen) biedt tevens de mogelijkheid om de 'turnover' van
een gebied te berekenen. Dat houdt in een berekening van het aantal ganzen
dat daadwerkelijk gebruik maakt van een gebied. Hieruit kan blijken dat een
nog groter deel van de populatie dan op grond van de aantalsmaxima is
berekend gebruik maakt van een gebied. Tenslotte ligt het voor de hand om
bij dit onderzoek een aantal ganzen van een zender te voorzien waardoor
continu de verplaatsingen binnen en tussen gebieden kan worden gevolgd.

Competitie
Hoewel er met grote regelmaat gemengde groepen van ganzen worden
waargenomen, zijn er r delijk wat gebieden waar voornamelijk één van beide
soorten wordt waargenomen. Ook in de loop der winters ontstond een
toenemend verschil in verspreidingspatroon van Kolganzen en Kleine
Rietganzen. Dit kan enerzijds een gevolg zijn van verschillen in
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habitateisen tussen beide soorten, maar kan ook worden veroorzaakt doordat
de ene soort dominant is over de ander. In dat kader is de opkomst van
Grauwe Ganzen eveneens van belang en niet te vergeten de aanwezigheid van
Smienten. Informatie over de mogelijke competitie tussen de ganzen- en/of
eendensoorten is van belang voor de te nemen beheersmaatregelen.

Gevolgen vanganzenbeheer voor andere natuurdoelstellingen
Inrichting van gebieden voor de opvang van overwinterende ganzen kan
consequenties hebben voor andere natuurdoelstellingen binnen een gebied.
Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van ganzenbegrazing in de winter voor de
graslandbroeders in het voorjaar, zoals weidevogels? Een eerste aanzet
hiertoe kan een vergelijking zijn in broedvogeldichtheid en broedsucces van
weidevogels tussen gebieden die intensief en extensief door ganzen worden
gebruikt.
Vergelijkbaar onderzoek is gewenst naar de mogelijke effecten van
overwinterende ganzen op de botanische samenstelling en totale
biodiversiteit van historisch permanente graslanden.
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Bijlage 3.2b. Aantallen en verspreiding van Kolgans en Kleine Rietgans in de Oostkustpolders
in de periode 1971/76.



Bijlage 3.2c. Aantallen en verspreiding van Kolgans en Kleine Rietgans in de Oostkustpolders
in de periode 1976/81.
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Bijlage 3.2e. Aantallen en verspreiding van Kolgans en Kleine Rietgans in de Oostkustpolders
in de periode 1986/91.
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Bijlage 3.2g. Aantallen en verspreiding van Kolgans en Kleine Rietgans in de Oostkustpolders
in de periode 1996/01.
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Bijlage 5.1. Aanbod van de verschillende types landgebruik in de studiegebieden tijdens de
eerste winterhelft.
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Bijlage 5.2. Aanbod van de verschillende types landgebruik in de studiegebieden tijdens de
tweede winterhelft.



Bijlage 7.la. Aandeel permanent grasland per gebied en de benutting door de ganzen
gebieden in de afgelopen 34 jaar.
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Bijlage 7.1c. Overzicht
Oostkustpolders, waarbij
vijf jaar is aangegeven.

van de verschillende vormen in beschermingsstatus binnen de
tevens de benutting van de gebieden door de ganzen in de afgelopen


