
Inleiding

Voor grote vogels als ganzen is het plaatsen
van goed afleesbare nekringen een belang-
rijk hulpmiddel gebleken om een aantal vra-
gen over migratie, seizoenale verspreiding
en populatiedynamiek te beantwoorden.
Volgen individuele vogels een bepaalde
strategie van gebiedskeuze, met als uiter-
sten een strikte plaatstrouw dan wel een
zwervend gedrag ? Is dit constant in de loop

van de jaren of binnen de seizoenen ? Geldt
dit op niveau van de totale flyway of enkel
op regionaal niveau ? Met nekringen kan het
bestaan van ‘tijdelijke tradities’ in terrein-
keuze bij ganzen worden aangetoond, even-
als effecten van verstoring waarbij verplaat-
sing van individuele vogels als ‘tracers’
kunnen worden gebruikt om dubbeltellin-
gen te vermijden.
Het gelijktijdig lopende nekringprogramma
voor Kolgans Anser albifrons en Kleine

Rietgans Anser brachyrhynchus levert voor
Vlaanderen bijzonder interessante moge-
lijkheden op inzake onderzoek naar de ver-
schillen in regionale verspreidingspatronen.
Voor het eerst is inzicht mogelijk in het
fenomeen van de bewegingen achter de
regelmatig getelde aantallen. Deze bijdrage
wil de eerste algemene resultaten presente-
ren en focust daarna op de recente winter
2004/05. Er wordt hier niet ingegaan op
aspecten zoals langjarige overleving, paar-
vorming en dergelijke.

Materiaal en methode

AAaannbbrreennggeenn  vvaann  ddee  rriinnggeenn
Kleine Rietganzen worden sinds 1990 in
Denemarken met kanonnetten gevangen
tijdens hun voorjaarstrek naar de broedge-
bieden in Spitsbergen. Ze worden voorzien
van blauwe nekringen met witte code (let-
ter en dwars daarop twee cijfers of een cij-
fer en een letter) (project van dr. J. Madsen,
NERI, Deens Instituut voor
Milieuonderzoek). Hierdoor kunnen migra-
tie (continentale flyway en timing), regiona-
le verspreiding, reproductie en mortaliteit
worden opgevolgd. Getracht wordt bij
benadering zowat 1 % van de populatie
gemerkt te hebben; in totaal zijn tot op
heden bijna 2500 Kleine Rietganzen geringd.

Kolganzen Anser albifrons en
Kleine Rietganzen Anser 
brachyrhynchus met nekringen 
Nieuwe inzichten in de regionale verspreidingsdynamiek

White-fronted Geese Anser albifrons and Pink-footed Geese Anser brachyrhynchus with neck
rings in Flanders
Oies rieuses Anser albifrons et des Oies à bec court Anser brachyrhynchus avec des coilliers
codés en Flandre 
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Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus met blauwe nekring (© Roland François)
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ABSTRACT

International research projects are running for
Pink-footed Goose and White-fronted Goose
where annually several hundreds of birds are
marked with an individually coded neck band.
Using this method migration (flyway &
timing), regional distribution, reproduction,
and mortality can be traced. Pink-footed Geese
have been ringed with blue neck bands in
Denmark since 1990 during their return
migration to the breeding areas in Svalbard.
For White-fronted Geese from the Baltic-North
Sea population which breed in northern Russia
and western Siberia, large numbers of black
neck bands have been used since 1998 in
Germany and the Netherlands. In agreement
with the authorities responsible for these
international projects, we coordinate the
information for Flanders. After validation the
regional dataset is incorporated in the central
databank. Our network of ca. 125 observers
gets a summary of all readings made by them
over the last season.
In Flanders about 5000 readings for Pink-
footed Goose per winter are collected. In
2004/5 the number of reports of neck bands for
White-fronted Goose for the first time exceeded
1000 readings. This lower figure can be
explained by the fact that the proportion of
banded White-fronted Geese in the total
population is much smaller than the ca 1% (!)
attained for Pink-footed Geese. The ringing
data give not only valuable information about
cross-border migration patterns of the birds
but also allows to analyse regional distribution
dynamics in detail during winter, for example
in the Oostkustpolders (East coast polders):
arrival and departure, length of stay,
individual preference for particular locations
(site fidelity), shifts in seasonal habitat use,
effects of disturbance (‘tracers’ in movements),
pair formation or family groups, etc.
The analysis of neck ring data in this paper
permits the establishment of some striking
differences between the two species. The
presence of White-fronted Geese seems to be
determined by cold seasons, and the total
numbers in the Oostkustpolders in recent years
are smaller than for Pink-footed Goose. Also
the distribution and mobility of this species
shows a different pattern. Apart from the
Oostkustpolders, the IJzer river valley, the NE
Flemish creek area, the polders of the Lower
River Scheldt and the River valley of the
Border-Meuse have evolved into regular
wintering or stop-over places. An interesting
exchange of individual birds occurs, showing a
high degree of mobility in this species. This is
in contrast to the Pink-footed Goose which stay
almost exclusively in the Oostkustpolders. The
investigation into site fidelity over successive
years shows a strong preference of many
indivual birds for fixed parcels or a single
polder complex, but at the same time there are
birds which occur widely distributed over the
whole Oostkustpolders. How much these two
‘strategies’ are of importance for reproductivity
or survival is not clear.

RÉSUMÉ

Pour différentes études internationales, des
programmes de baguage avec des coilliers
codés existent pour les Oies à bec court et des
Oies rieuses. Ceci permet de suivre la
migration, la distribution régionale, la
reproduction et la mortalité. Depuis 1990,
des Oies à bec court sont capturées au
Danemark pendant leur migration
printanieère vers les lieux de réproduction
de Spitsbergen. Elles sont marquées des
collier bleues. Les Oies rieuses de la
population Baltique-Mer du Nord nidifiant
dans le nord de la Russie et dans l'ouest de
la Sibérie, portent des bagues noires placées
en Allemagne et aux Pays-Bas depuis 1998.
En accord avec les centres de baguage, nous
sommes les reponsables pour la coordination
des données de la Flandre. Les quelque 125
observateurs de notre réseau reçoivent un
aperçu de toutes les lectures des oies qu’ils
ont enregistrées pendant la dernière saison.
En Flandre il y avait ces dernières années à
peu près 5000 lectures de collier des Oies à
bec court par hiver. Le nombre
d’observations des Oies rieuses dépassait en
2004/05 pour la première fois les 1000
electures.
Les données de baguage nous permettent
également d'analyser en détail des aspects
régionaux de l'hivernage. Cette analyse
montre quelques différences frappantes entre
les deux espèces, notamment le caractère
assez mobile des Oies rieuses comparé avec
une fidelité très stricte des Oies à bec court
pour les Oostkustpolders.

SAMENVATTING

Zowel bij Kleine Riet- als Kolgans lopen
internationale onderzoeksprojecten waarbij
vogels voorzien worden van een gecodeerde
kleurring aan de hals.. Hierdoor kunnen
migratie (flyway en timing), regionale
verspreiding, reproductie en mortaliteit
worden opgevolgd. Kleine Rietganzen worden
sinds 1990 in Denemarken gevangen tijdens
hun terugtrek naar de broedgebieden in
Spitsbergen. Ze worden voorzien van blauwe
nekringen met inscriptie. Bij de Kolganzen van
de Baltische-Noordzeepopulatie die broedt in
N-Rusland en W-Siberië, worden sedert 1998
grote aantallen zwarte gecodeerde nekringen
geplaatst in Duitsland en Nederland. In
afspraak met de internationale
projectverantwoordelijken coördineren wij de
gegevens voor Vlaanderen, die na validatie
worden ingevoerd en als regionale dataset in
de centrale databank worden geïntegreerd. De
ca. 125 ‘vaste’ waarnemers uit ons netwerk
krijgen een overzicht van alle aflezingen van de
door hun geregistreerde ganzen over het
voorbije seizoen.
In Vlaanderen gebeurden de laatste jaren wat
Kleine Rietgans betreft ca. 5000 aflezingen per
winter. Het aantal ringmeldingen bij Kolgans
overschreed in 2004/05 voor het eerst de 1000
aflezingen. Dit lijkt merkwaardig, maar het
aandeel geringde Kolganzen in de totale
populatie is beduidend kleiner dan de ca. 1 %
(!) die gehaald wordt bij de Kleine rietganzen.
De ringgegevens leveren niet alleen
onschatbare informatie op over de globale,
grensoverschrijdende trekpatronen van de
vogels maar laten ons ook toe om een aantal
meer regionale aspecten van de overwintering
in detail te analyseren, bijv. in de
Oostkustpolders: aankomst en vertrek, duur
van de aanwezigheid, individuele preferentie
voor bepaalde deelgebieden (plaatstrouw),
verschuivingen in seizoenaal habitatgebruik,
effecten van verstoring (‘tracers’ bij
verplaatsingen), paarvorming of
familieverbanden, e.d.
De analyse van de ringgegevens in dit artikel
laat toe om enkele markante verschillen tussen
beide soorten vast te stellen. Niet alleen blijkt
de aanwezigheid van Kolganzen vooral door
koude seizoenen bepaald te worden en zijn de
totale aantallen in de Oostkustpolders de
laatste jaren lager dan van de Kleine Rietgans,
ook de verspreiding en mobiliteit van deze
soort is duidelijk anders. Behalve de
Oostkustpolders zijn de IJzervallei, het NO-
Vlaamse Krekengebied, de polders van de
Beneden-Schelde en de vallei van de
Grensmaas geëvolueerd tot vaste
winterpleisterplaatsen. Daartussen bestaat een
interessante uitwisseling van individuele
vogels. Dit is in tegenstelling tot de Kleine
Rietganzen die vrijwel uitsluitend binnen de
Oostkustpolders verblijven. De populatie van
deze laatste bestaat blijkbaar uit extreem
honkvaste, naast meer mobiele families.
Plaatstrouw blijkt voor opeenvolgende jaren
vaak gebonden aan eenzelfde poldercomplex.
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De meest recente vangst (30 maart 2005)
leverde 399 nieuwe vogels met nekringen op.
Actueel bijgehouden informatie is te vinden
op de website http://pinkfoot.dmu.dk.

Ook bij de Kolganzen (Baltische-
Noorzeepopulatie) worden sinds 1998/99
door de Universiteit van Osnabrück (D.) en
Alterra, Wageningen (Nl.) in de loop van de
wintermaanden nekringen aangebracht. De
vroegere ‘ganzenflappers’ (ganzenvangers
met klapnetten) gebruiken nu hun traditio-
nele ervaring voor de wetenschap. Typisch is
dat hierbij vaak kleine groepen (families met
eerstejaarsjongen) gevangen worden, en dit
op verschillende plaatsen en tijdstippen. Tot
nu toe werden in totaal 6900 Kolganzen
gemerkt met zwarte nekringen (witte codes:
één letter met dwars erop hetzij twee cijfers
hetzij twee letters of cijferlettercombinatie).
In de zomer 2005 werden 187 ruiende vogels
geringd in het broedgebied van Taimyr
(Siberië-expeditie dr. B. Ebbinge). Nieuw ring-
werk vanaf de winter 2005/06 gebeurt met
bleekgroene nekringen. De ‘ringdichtheid’ bij
Kolgans is beduidend kleiner dan voor de
populatie Kleine Rietgans en bedraagt min-

der dan 0,1 % van de totale populatie. Voor
een actueel overzicht van de aantallen aan-
gebrachte ringen per ringjaar verwijzen we
naar de website van dr. H. Krückenberg:
http://blessgans.de.

VVeerrzzaammeelleenn  vvaann  wwaaaarrnneemmiinnggeenn  eenn  iinnvvooeerr
vvaann  ddaattaa
Aansluitend bij het langetermijn-ganzenon-
derzoek (zie o.a. KUIJKEN et al. 2005) werd
tevens getracht de ringaflezingen maximaal
te stimuleren. Essentieel daarbij is de per-
soonlijke return aan de vrijwilligers in de
vorm van communicatie en ‘resighting’-lijs-
ten, in het begin nog via de trage post, later
via de moderne informatie- en communica-
tiemiddelen. Dit resulteerde in een uitsteken-
de groep van meer dan 120 gebiologeerde
ringaflezers, naast vele tientallen occasionele
vrijwilligers. Samenwerking met Natuurpunt
en AMINAL, met www.cr-birding.be (Dirk
Raes) en oproepen in verschillende tijdschrif-
ten zorgen ervoor dat waarnemers de weg
vinden. In afspraak met de internationale
projectcoördinatoren centraliseren wij de
gegevens voor Vlaanderen (relationele MS-
Access-Databank). Na validatie worden ze als

regionale dataset ingevoerd in de databan-
ken in resp. Denemarken en Duitsland.

BBeellaanngg  vvaann  ggaannzzeennggeebbiieeddsskkaaaarrtt((eenn))
Voornamelijk het aanbod van de gekleurde
gebiedscodekaart van de Oostkustpolder en
een (al dan niet digitale) invoertabel zijn de
waarnemer behulpzaam bij het registreren en
ondubbelzinnig situeren van de aflezingen.
Het systeem met genummerde locaties laat
toe gebieden te groeperen tot complexen
(genummerd 1 tot 12 naargelang het eerste
cijfer van de gebiedscode); nummers in de
regio Damme gaan van 110 tot 198 en beho-
ren tot het complex 1; gebiedscodes in de
omgeving van Uitkerke gaan van 701 tot 728
en behoren tot complex Uitkerke, enz.

Ook voor de Westkust en de regio Noord
Oost-Vlaanderen werd een gelijkaardige
gebiedscodekaart aangemaakt en verspreid.
Door de toenemende mogelijkheden van
digitale communicatie loopt een kwaliteits-
volle doorstroming van informatie van de
vrijwilliger via de regiocoördinator naar het
ringproject en vice versa.

Figuur 1. Gebiedskaart van de Oostkustpolders met opgave van de waarnemingslokaliteiten en bijhorende codes.
Figure 1. Map of the main  goose wintering area in Flanders (‘Oostkustpolders’) with sub areas and site codes. 
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WWaaaarrnneemmiinnggssiinnssppaannnniinngg (Tabel 1)
In Vlaanderen worden de laatste jaren tot
meer dan 6000 aflezingen van kleurringen
bij  Kleine Rietganzen verricht per winter;
het aantal waarnemingen van kleurringen
bij Kolganzen overschreed in 2004/05 voor
het eerst de 1000 aflezingen.

Resultaten

KKlleeiinnee  RRiieettggaannss Anser brachyrhynchus

VVeerrddeelliinngg  vvaann  rriinnggaafflleezziinnggeenn  eenn  ggeetteellddee
aaaannttaalllleenn  iinn  rruuiimmttee  eenn  ttiijjdd
Om een beeld te krijgen van de afleesin-
spanning in verschillende complexen aan de
Oostkust werd nagegaan in hoeverre de
ringaflezingen een significante weergave
zijn in tijd en ruimte van de aanwezige aan-
tallen, zoals bepaald in veertiendaagse tel-
lingen.

Voor de Kleine Rietgans blijkt een duidelijke
correlatie tussen de aantallen ganzen (uit-
gedrukt in gansdagen) en de hoeveelheid
ringaflezingen (n=6609), en dit zowel
gespreid in de tijd (per maand) als in de
ruimte (per complex). In Figuur 2 worden
beide waarden per maand uitgezet voor de
winter 2004/05.

Ook wanneer enkel de ringen geselecteerd
worden waarvoor minstens 10, resp. 20 afle-
zingen beschikbaar zijn binnen één seizoen
(resp. 310 en 107 op 645 ex.), blijken deze
steekproeven gecorreleerd met de tellingen.
Het werken met deze frequent waargeno-
men individuen laat toe de regionale ver-
plaatsingen en de terreinkeuze op te volgen.
Voor ringen met minstens 30 aflezingen is
dit niet meer het geval, gezien dit een te
kleine subgroep betreft van slechts 19 indi-
viduen op 645 (2,9 %).

De geografische spreiding van de aflezingen
over de verschillend complexen is niet
geheel evenredig verdeeld volgens de aan-
tallen, naargelang gebieden meer of minder
bezocht worden door vogelkijkers of naar-
gelang ganzen zich goed of minder goed
laten bekijken. Figuur 3 toont aan dat voor-
al in de regio’s Klemskerke-Vlissegem (com-
plex 5) en Uitkerke (complex 7) grote aan-
tallen ganzen voorkomen en dat in deze
complexen relatief veel aflezingen uitge-
voerd worden. In Damme is de verhouding
evenredig, maar in minder bekende deelge-

Tabel 1. Aantal nekringaflezingen en afgelezen nekringen van Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus en
Kolgans Anser albifrons per soort gedurende de laatste vijf winters.

Table 1. Number of resightings and observed neck rings of Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
and White-fronted Goose Anser albifrons during the last 5 winters. 

WWiinntteerr KKlleeiinnee  RRiieettggaannss KKoollggaannss
Aantal aflezingen Aantal afgelezen Aantal aflezingen Aantal afgelezen 

nekringen nekringen
2000/01 3616  331 469 123
2001/02 3680 456 697 203
2002/03 3286 453 814 248
2003/04 5953 579 477 143
2004/05 6640 645 1029 206
Gemidd. 4635 697
Opmerking: de aantallen individuele nekringen kunnen foute aflezingen betreffen
Remark: the number of individual neck rings still can include wrong readings

Figuur 2. Relatie tussen aantal ringaflezingen en aantal Kleine Rietgans-dagen per maand, winter 2004/05;
in totaal zijn 6609 aflezingen beschikbaar voor 645 verschillende individuen

Figure 2. Relation between the number of resightings and the number of goose days per month of Pink-
footed Goose Anser brachyrhynchus during the winter 2004/05. 

Figuur 3  Spreiding van de aantallen van Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus uit tellingen en de 
ringaflezingen per poldercomplex (in %); afgelezen ringen betreffen de totalen (n=645) en de steekproef

van ringen die meer dan 10  maal werden waargenomen (n=310)
Figure 3. Relative numbers of Pink-footed Geese Anser brachyrhynchus (blue) compared to the 

relative number of resightings (orange) and neck rings that have been recorded more than 10 times for
each polder complex (green). 
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bieden zoals de Meetkerkse Moeren (com-
plex 3) en het Oostendse (complex 4)  wor-
den in verhouding tot de aanwezige aantal-
len minder ringen afgelezen.

PPllaaaattssttrroouuww
De analyse van het fenomeen ‘plaatstrouw’
in de Oostkustpolders wordt uitgevoerd
enkel voor de 310 exemplaren die minstens
10 keer gezien werden gedurende winter
2004/05 (één exemplaar werd zelfs tot 68
maal geobserveerd). Onmiddellijk blijkt dat
de Kleine Rietganzen die in Vlaanderen
overwinteren nagenoeg 100 % plaatstrouw
zijn aan de Oostkustpolders. Uitbreiding
naar nieuwe overwinteringsarealen blijkt
tot op vandaag niet aan de orde, schuchte-
re pogingen waarbij enkele groepen (met
een paar ringen) waargenomen werden in
de Westkust en de Meetjeslandse Kreken
niet te na gesproken (zie ook DEVOS (2005)
en DE SMET (2005).

Binnen het geheel van de Oostkustpolders
wordt aan de hand van de ringen voor het
eerst een beeld verkregen van de regionale
overwinteringsaspecten. Reeds sedert 1990
toonde veldwerk aan dat bepaalde geringde
ganzen voorspelbaar present waren in een
van de grote deelgebieden (bijvoorbeeld
complexen Damme, Uitkerke, Klemskerke).

Onderzoek naar deze plaatstrouw gebeurde
voor de winter 2004/05 op de 310 Kleine
Rieten die minstens 10 keer gezien werden,
met indeling van deze individuen in twee
categorieën. Voor de groep ‘plaatstrouw’
werd als criterium gehanteerd de aanwezig-
heid in eenzelfde complex voor minstens 50
% van de aflezingen per individu. Als ‘zwer-
ver’ wordt beschouwd een vogel die in geen
enkel complex meer dan 50 % van de afle-
zingen liet noteren. Een overzicht van de
aantallen plaatstrouwe vogels (voor de drie
belangrijkste complexen) en de ‘zwervers’
volgt in Tabel 2 en Figuur 4.

Figuur 4 (a en b) geeft voor beide catego-
rieën het voorkomen, waarbij de x-as de rin-
gen weergeeft aflopend geordend naarge-
lang het procentueel aantal waarnemingen
in het geprefereerde complex (in deze gra-
fiek omgeving Damme, met 7 ringen die
enkel in dit complex werden afgelezen). De
‘zwervers’ vertonen geen duidelijke voor-
keur voor een bepaald complex (nergens
meer dan 50 % van de aflezingen).

Hieruit blijkt overtuigend dat van de 310
individuen 78,7 % plaatstrouw is, waarvan
zelfs 6,1 % uitsluitend in één complex voor-
komt. Een aantal vogels blijkt ook na versto-
ring bij voorkeur naar hetzelfde complex

terug te keren. Vaak zijn het dezelfde vogels
die jaar na jaar hetzelfde deelgebied van de
Oostkustpolders ‘bezetten’. Naarmate ze
ouder worden blijkt de plaatstrouw van
juvenielen bovendien sterker tot uiting te
komen (analyse van ringcontingenten,
KUIJKEN & VERSCHEURE in prep).

Kleine Rietganzen zijn langlevende en zeer
sociale vogels die binnen de groep een
gelijklopend gedrag aannemen. De plaats-
trouwe individuen garanderen vooral de
keuze van de traditionele overwinterings-
plaatsen, terwijl de meer exploratieve zwer-
vers kunnen zorgen voor ontdekking van
nieuwe gebieden.Tot hier toe is er binnen de
populatie van de Oostkustpolders blijkbaar
een overwicht van ‘traditievaste’ vogels,
hoewel in de loop van de jaren ’80 en ’90
een uitbreiding van de foerageergebieden in
deze regio werd vastgesteld, mede onder
invloed van harde winters en het geldende
jachtverbod (KUIJKEN et al. 2005).

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus met blauwe nekring C67
(© Roland François)

Tabel 2. Verdeling van 310 geringde Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus die minstens 10 keer
gezien zijn tijdens de winter 2004/05 in categorieën ‘plaatstrouw’ en ‘zwervers’

Table 2. Number and percentage of resightings of Pink-footed Geese Anser brachyrhynchus that have
been observed at least 10 times during the winter 2004/05 in the categories ‘site faithful‘ and ‘

nomads‘. 

331100  ggaannzzeenn  mmeett  nneekkrriinnggeenn
Plaatstrouwe vogels (‘faithful’) 244 78,7 %

Plaatstrouw complex Uitkerke 71
Plaatstrouw complex Klemskerke-Vlissegem 119
Plaatstrouw complex Damme 54

Zwervers (‘nomads’) 66 21,3 %

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus met
blauwe nekring (© Roland François)

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus met blauwe nekring 
(© Roland François)
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GGeebbrruuiikk  vvaann  rriinnggaafflleezziinnggeenn  vvoooorr  ffllyywwaayy--
oonnddeerrzzooeekk
De uitwerking van honderden individuele ‘life
histories’ van geringde ganzen komt in deze
bijdrage niet als dusdanig uitgebreid aan bod
(dit ligt in handen van de ringcentrale in
Denemarken). Enkel als voorbeeld toont
Figuur 5 hoe een individuele vogel (C1T) in de

verschillende geografische regio’s van Europa
werd waargenomen en gedurende welke
periode een vaste aanwezigheid kon worden
bevestigd. Opvallend is dat de verblijftijd in
Vlaanderen de langste is over de gehele fly-
way. Er zijn echter grote hiaten vast te stellen
bij de verschuivingen noordwaarts. Na vertrek
uit Vlaanderen ontbreken aflezingen in

Nederland: dit kan een gebrek aan waarne-
mingsinspanningen zijn, dan wel een rechtst-
reekse doortrek naar Denemarken. Er ligt ech-
ter een lange tijd van vier weken tussen het
verblijf in beide landen zonder waarneming.
Dit herhaalt zich bij de daaropvolgende ver-
plaatsing naar midden Noorwegen. Het ver-
blijf in het noorden van Noorwegen kan soms
kort zijn en snel gevolgd worden door de over-
steek naar Spitsbergen in de tweede helft van
mei.
De grondwaarnemingen van deze vogel, die
tevens voorzien was van een satellietzender,
konden tot in Vlaanderen dienen in 2004 als
validatie voor de satellietbeelden
(http://pinkfoot.dmu.dk.). In het begin van
de winter viel de zender evenwel uit.

Een klassiek voorbeeld van het ‘nut’ van
nekringen leverde de winter 1995/96. De
Kleine Rietganzen waren reeds op 13 janu-
ari massaal in Denemarken  teruggekeerd,
maar werden toen overvallen door een
periode van extreme koude. Bij gebrek aan
bereikbaar voedsel keerde toen zowat de
helft van de populatie terug naar
Nederland en Vlaanderen, waar een groot
aantal geringde vogels opnieuw werden
afgelezen die eerder al in Denemarken
waren gemeld (zie aantalsgrafiek in KUIJKEN

et al. 2005). Ook in de winter 2004/05 is
tijdelijke terugtrek uit Friesland (Nl.) naar
Oostkustpolders (B.) vastgesteld na zware
sneeuwval op 2 en 3 maart. In totaal wer-
den drie ‘nieuwe’ individuen afgelezen in
Klemskerke in de periode tussen 12 en 14
maart. Gemiddeld 9 dagen later werden
deze drie ringen reeds opnieuw waargeno-
men in Denemarken, wat wijst op een snel-
le aansluiting bij het traditionele trekpa-
troon.

KKoollggaannzzeenn Anser albifrons
Kolganzen komen voor in drie belangrijke
regio’s in Vlaanderen, met nog steeds het
grootste aandeel in de Oostkustpolders
(DEVOS et al. 2005), al is dat dalend. Het
aandeel aan geringde vogels in de totale
populatie bedraagt bij deze soort minder
dan 0,1 %, wat veel minder is dan bij de
Kleine Rietgans. De kans om geringde
vogels te zien in kleine groepen is bijgevolg
aanzienlijk kleiner.

VVeerrddeelliinngg  oovveerr  ddee  rreeggiioo’’ss  iinn  VVllaaaannddeerreenn
Waarnemingen van nekringen van de voor-
bije zes jaar (1999-2005, n=3586) komen
voor 50,3 % uit de Oostkustpolders, voor

Figuur 4 (a). Procentuele aanwezigheid van individuele ringen (x-as) in verschillende poldercomplexen
geselecteerd op plaatstrouw voor Damme (n=54) (blauw)
(b) verspreidingspatroon van de categorie zwervers (n= 66) 

(nooit > 50% van de aflezingen in één complex).
Figure 4. (a) Presence (%) of individual neck rings (x-axis) in different polder complexes, 

selection of site fidelity for Damme (n=54) (blue colour)
(b) distribution of the category ‘nomadic’ birds 

(never >50% of observations in same polder complex)

Figuur 5.Trekgedrag van een Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus met nekring C1T (adult mannetje) op
basis van aflezingen in de winter 2004/05, met achtereenvolgende verblijfperiodes in Vlaanderen,

Denemarken en Noorwegen.
Figure 5. Migration pattern of a Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus with neck collar C1T (adulte

male) based on observations during the winter 2004/05.  
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25,8 % uit de Westkust en voor 22,2 % uit
het Meetjeslands Krekengebied. Het
Beneden-Zeescheldegebied en de
Maasvallei vertegenwoordigen minder dan
1 % van de terugmeldingen. Deze verdeling
volgt in grote lijnen de resultaten van de
aantalstellingen (DEVOS et al. 2005).

Vanaf 2001/02 neemt het relatief belang
van de Oostkustpolders voor de Kolgans af
(KUIJKEN & VERSCHEURE 2005); dit blijkt ook
uit de ringverdelingen in Figuur 6. Niet alle
gebieden zijn echter even goed toeganke-
lijk voor observatie. De Oostkustpolders
zijn daarbij zeer geschikt en trekken jaar-
lijks een groeiend aantal ornithologen uit
binnen- en buitenland. Kleinere aantallen
ringen worden echter vooral in de Kreken
met grotere regelmaat afgelezen. Echt

honkvaste vogels worden als favoriet vaak
speciaal opgezocht en gesignaleerd. Dit
alles betekent uiteraard een bias in de
waarnemingsinspanning zowel in ruimte
als tijd; een diepgaande statistische ver-
werking van detailgegevens zal daar dienen
rekening mee te houden, maar komt hier
nog niet aan bod.
Interessant zijn de waarnemingen van
2003/04 uit de Bourgoyen (Gent), tot nu
toe niet bekend als gebied voor arctische
ganzen; met slechts 0,11% van alle waarne-
mingen toch een eerste stap in de evolutie
naar een traditionele pleisterplaats ? Het is
in ieder geval een bevestiging van de trend
naar grotere spreiding van de Kolganzen in
Vlaanderen. Na de uitzwerming vanuit
Damme naar de Oostkustpolders (periode
1970-1990), pioniert de Kolgans duidelijk

verder en vindt nieuwe gebieden. In de
Oostkustpolders zelf vertoont deze soort
niet langer een toenemende trend in abso-
lute aantallen en zeker ook proportioneel
t.a.v. de Kleine Rietgans (KUIJKEN et al. 2005).
Welk fenomeen ligt hier aan de basis ?
Interspecifieke competitie ? Voedsel-
concurrentie ? Detailonderzoek in de winter
2004/05 toont aan dat geringde Kolganzen
vaak slechts beperkte tijd in de
Oostkustpolders verblijven en al snel door-
trekken naar de Westkust of de Kreken, om
daar in alle rust (ver van de Kleine
Rietganzen ?) verder hun tijd door te bren-
gen.

Voor 2004/05 werden de interne bewegin-
gen per complex en de uitwisselingen in
ruimte en de tijd geanalyseerd (1029 waar-
nemingen). De aantallen van nieuwe ringen
per regio per maand werden samengebracht
(260 records van ‘eerste van aankomst’ in
een nieuwe regio), ongeacht de herkomst al
dan niet van elders in Vlaanderen (Figuur 7).
Hieruit blijkt dat het aantal voor het eerst
geziene individuen in deze winter nog
steeds het grootst is in de Oostkustpolders
(42 %), gevolgd door de Kreken (30 %) en
de Westkustregio (20 %)  Daarna kunnen
verschuivingen naar volgende pleisterplaat-
sen optreden. De ‘eerste’ aflezing vertoont
wellicht enige gebiedspreferentie hoewel
dit niet betekent dat de vogel niet vooraf
elders kan vertoefd hebben zonder afgele-
zen te zijn; dit bemoeilijkt uiteraard elke
interpretatie. Hoe dan ook, de Kolgans blijkt
duidelijk een meer mobiele soort te zijn dan
de Kleine Rietgans. Ook in Nederland is dit
verschil tussen beide soorten opvallend;
immers de Kleine Rietgans beperkt zich daar
tot Friesland (EBBINGE & DEKKERS 2004).

FFeennoollooggiiee  eenn  mmoobbiilliitteeiitt
Uit de verdeling van de nieuwe ringen per
maand (Figuur 7) blijkt dat de eerste grote
aankomstgolf in de Oostkustpolders plaats
vindt in november en december. Toch wor-
den hier ook in januari nog steeds nieuwe
ringen gesignaleerd. In de Kreken en in de
IJzervallei (Westkust) is er pas later in de
winter volop aankomst van nieuwe ringen.
Geldt hier een overloopmodel (KUIJKEN et al.
2005)? Opvallend is de late toename in
maart van ‘aankomst’ van nieuwe vogels in
de Kreken. Gevolg van een winterprik ?
Overloop uit nabijgelegen Nederlandse
gebieden ? Of terugkeer uit IJzer en
Oostkust ? De Scheldepolders en de

Juveniele Kolgans Anser albifrons  met zwarte nekring VJT (© Rudi Debruyne)

Figuur 6. Aantallen aflezingen van Kolganzen Anser albifrons met nekringen per winter en per regio in
Vlaanderen.

Figure 6. Number of resightings of White-fronted Geese Anser albifrons with neck rings per winter and
per region in Flanders. 
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Maaskant komen nauwelijks in beeld, wel-
licht zijn daar de aantallen nog te gering.
Uit Figuur 7 blijkt inderdaad dat de eerste
aankomst vnl. in de Oostkustpolders wordt
vastgesteld en daar ook het grootste aantal
individuen bedraagt. Van daaruit gebeuren
verplaatsingen binnen Vlaanderen en in het
voorjaar zijn er aanwijzingen dat deze via de
Maas naar de Nederrijn optreden. Dit laat-
ste gebied is een uiterst belangrijke pleister-
plaats, waar talrijke ringmeldingen uit diver-
se Europese regio’s worden verricht (MOOIJ

1996, KRÜCKENBERG 2002).

De grote verplaatsingsdynamiek van de
Kolgans blijkt ook uit Figuur 8, waarin per
maand wordt uitgezet wat het aandeel van
de ringen is dat nieuw is voor Vlaanderen,
naast het aandeel van de nieuwe ringen dat
reeds in een ander overwinteringgebied (in
Vlaanderen) gezien werd. Over alle over-
winteringregio’s in Vlaanderen samen bere-
kend werd in januari reeds nagenoeg de
helft van de individuen gezien in een ander
overwinteringgebied. Sommige ringen wer-
den in vier regio’s afgelezen.

De kaart in Figuur 9 geeft een samenvat-
tend beeld van de verplaatsingen tussen de
verschillende overwinteringregio’s; de cijfers
geven per richting de aantallen individuele
nekringen weer als totaal voor de winter
2004/05. De hoeveelheid interne verplaats-
ingen binnen de respectievelijke regio’s is
niet weergegeven.

Conclusies

Vergelijking tussen beide soorten wat
betreft hun patroon van voorkomen, wordt
bemoeilijkt door ongelijke beschikbaarheid
van gegevens en vaak onvoldoende gestan-
daardiseerde data. Het uitgangsmateriaal
zelf is al ongelijk verdeeld, met minder dan
0,1 % geringde exemplaren in de
Kolganspopulatie tegenover 1 % bij de
Kleine Rietgans. Ook de waarnemingsin-
spanning in ruimte en tijd is ongelijk ver-
deeld, maar is moeilijk statistisch te corrige-
ren. Verder gericht onderzoek is nodig met
o.m. gedetailleerde opvolging van individu-
ele vogels gelijkmatig verdeeld over de tijd
(‘constant effort’). Het werk van de vrijwilli-
gers blijft vooral voor de bevestiging van de
flyway-bewegingen en regionale verplaats-
ingen heel belangrijk.

Figuur 7.Aantal eerste waarnemingen van geringde Kolganzen Anser albifrons per maand per regio in
Vlaanderen.

Figure 7. Number of first records of White-fronted Geese Anser albifrons with neck rings per month and
per region in Flanders. 

Figuur 8. Maandelijkse verdeling van nekringen van Kolganzen Anser albifrons in hun eerste (blauw) of
tweede ornaje) bezochte regio in Vlaanderen.

Figure 8. Monthly distribution of observed neck rings of White-fronted Goose Anser albifrons in the first
(blue) and second (orange) region visited in Flanders.   

Figuur 9. Verplaatsingen van aantallen geringde Kolganzen Anser albifrons tussen de regio’s in Vlaanderen
tijdens de winter 2004/05.

Figure 9. Movements of White-fronted Geese Anser albifrons with neck rings between different regions in
Flanders during the winter 2004/05. 
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Ondanks deze beperkingen hebben de afle-
zingen van ganzen met nekringen de moge-
lijkheid geboden om voor het eerst een
gekwantificeerde vergelijking te maken tus-
sen de temporele verspreiding van Kleine
Rietgans en Kolgans. De geografische ver-
spreiding van de afgelezen nekringen beves-
tigt de de resultaten van de maandelijkse
tellingen, maar nu konden ook de frequen-
tie van uitwisselingen tussen de overwinte-
ringregio’s en de opeenvolging van bezet-
ting in kaart worden gebracht.

Duidelijk is dat de verplaatsingsdynamiek
van beide soorten zeer opvallend verschilt.
Er is een toename van het gebruik van het
Meetjeslands Krekengebied en de IJzervallei
door de Kolgans, met een ’overvloei’ in de
loop van de zes jaar en in de loop van één
winter, vnl. vanuit de Oostkustpolders. Deze
uitwisseling treedt soms reeds vroeg in de
winter op.
Groot is het contrast met Kleine Rietgans
die zich enkel ophoudt in de
Oostkustpolders en niet meevliegt met de
zich verplaatsende groepen Kolganzen
(ondanks het voorkomen in gemengde

groepen binnen de regio). Het versprei-
dingspatroon van de Kleine Rietgans is bij-
zonder stabiel. Deze soort breidt zich plaat-
selijk slechts zeer langzaam uit, wat wellicht
vooral aan de toename van de totale aan-
tallen dient toegeschreven. Hetzelfde feno-
meen heeft zich ook in Nederland voorge-
daan reeds enkele decennia geleden (LEBRET

et al. 1975).

Analyse van de vele ringaflezingen bij Kleine
Rietganzen heeft een zeer sterke neiging tot
plaatstrouw bij deze soort aangetoond.
Ruim driekwart van de vogels verblijft bij
voorkeur in eenzelfde poldercomplex, ter-
wijl de overige individuen een eerder ‘zwer-
vend’ gedrag vertonen.

Bij het bereiken van grote aantallen van
beide soorten samen (eind december) trekt
de Kleine Rietgans vaak massaal en vroeg
terug naar Denemarken, terwijl de Kolgans
uitzwermt over meerdere Vlaamse overwin-
teringsgebieden. In hoeverre dit een aanwij-
zing is voor interspecifieke competitie (of
‘onverdraagzaamheid’?) blijft onduidelijk.
Vermoedelijk is in die periode niet zozeer

het voedselaanbod, maar wel de ‘ruimte’ als
geheel een kritische factor. Tegen het einde
van de winter kan voedseldepletie wellicht
wel de wegtrekbewegingen stimuleren.
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Dit artikel kon enkel tot stand komen dank
zij de sportieve inspanningen van de vele
trouwe ringaflezers, die we hierbij persoon-
lijk willen bedanken. In de loop van de voor-
bije vijftien jaar is dit onderdeel van het
ganzenveldwerk naast de tellingen uitge-
groeid tot een aparte en boeiende niche.We
kunnen samen met hen dankbaar getuigen
van de talrijke uren achter de telescoop,
waarbij het herkennen van individuele gan-
zen en het jaarlijks weerzien het ganzen kij-
ken verrijkt. Als beheerders van de regionale
ringdatabank is het telkens een genoegen de
vele lijsten met ‘resightings’ als return aan
de ringaflezers  te bezorgen. Bijzondere dank
aan Wouter Courtens voor de aanmaak van
de kaarten met de gebiedscodes en aan
Koen Devos voor redactionele hulp.

Referenties

EBBINGE B. & H. DEKKERS, 2004. Ganzen en Zwanen. Arctische trekvogels bij boeren te gast. Fontaine Uitg. ’s Graveland (Nl.) 

COURTENS W., S. VANTIEGHEM & E. KUIJKEN, 2005. De Oostkustpolders, een gedekte tafel voor overwinterende ganzen? Natuur.oriolus71: ???

DE SMET W., 2005. Overwinterende ganzen in Noord Oost-Vlaanderen. Natuur.oriolus 71: ???

DEVOS K., 2005. Aantallen, verspreiding en trends van overwinterende ganzen in de IJzervallei. Natuur.oriolus 71: ??? 

DEVOS K., E. KUIJKEN, C. VERSCHEURE, P. MEIRE., W. DE SMET, L. BENOY & J. GABRIËLS, 2005. Overwinterende wilde ganzen in Vlaanderen, 1990/91-2003/04. Natuur.oriolus 71: ???

KRÜCKENBERG H., 2002. Muster der Raumnutzung markierter Blessgänse (Anser albifrons) in West- und Mitteleuropa unter Berücksichtigung sozialer Aspekte. PhD Dissertation,

Universität Osnabrück

KUIJKEN E., C. VERSCHEURE & P. MEIRE, 2005. Ganzen in de Oostkustpolders: 45 jaar evolutie in aantallen en verspreiding. Natuur.oriolus 71: ????

LEBRET T., A. TIMMERMAN & J. PHILIPPONA, 1975. Wilde Ganzen in Nederland. uitg. KNNV.

MOOIJ J.H., 1996 Ecology of geese wintering at the Lower Rhine area (Germany). PhD thesis Wageningen (Nl.); Biologische Station im Kreis Wesel (D.)

VERSCHEURE C. & E. KUIJKEN, 2005. Hoe honkvat zijn onze Grauwe Ganzen Anser anser. Resultaten van een onderzoek met nekringen in de Oostkustpolders. Natuur.oriolus 71:

???

Websites:

http://blessgans.de

http://cr-birding.be

http://pinkfoot.dmu.dk

EEcckkhhaarrtt  KKuuiijjkkeenn  &&  CChhrriissttiinnee  VVeerrsscchheeuurree

Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
eckhart.kuijken@inbo.be; christine.verscheure@inbo.be

TREKGEDRAG EN MORTALITEITNatuur.oriolus
71(BIJLAGE): 135-144144

Oriolus-thema-ganzen  24-02-2006  12:58  Pagina 144




