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De graslanden achter de 
Hondsbossche zeewering zijn 
vanaf 1995 een vaste 
pleisterplaats van de sterk 
bedreigde Dwerggans. 
Een interessant fenomeen, want 
nog geen tien jaar geleden was 
deze gans een bijzondere 
verschijning in ons land. 

Rond 1965 waren dc anserofielen 
zo bezorgd of dc bij ons overwinte- 
rende wilde ganzen het konden 
bolwerken. dat ze een ganzendag 
organiseerden. Indien toen was 
voorspeld dat minder dan veertig 
jaar later ruim tienmaal zo veel 
ganzen in Nederland zouden 
komen overwinteren. dan had de 
zegsman ongetwijfeld op smalend 
getik op het voorhoofd kunnen 
rekenen' Maar toch is dat gebeurd. 
De in Europa en Noordoost-Siberië 
bloedende ganzensoorten die over- 
winteren rond de Noordzee, ging 
het voor de wind. Alle soorten, 
behalve de Dwerggans. 

Het broedgebied van de Dwerggans 
strekt zich uit vanaf Lapland oost- 
waarts tot Noordoost-Siberië, een 
enorm gebied. Desondanks omvat 
de wereldpopulatie tegenwoordig 
niet meer dan circa °5.000 indivi- 
duen en slinkt deze nog steeds. 
Waarschijnlijk was in Nederland de 
Dwerggans altijd al zeldzaam, ook 
toen er nog veel waren, omdat de 
winterkwartieren zich niet in West- 
Europa bevonden. De in Lapland 
bloedende vogels trokken in het 
najaar zuidoostwaarts. naar winter- 
kwartieren die zich vanaf de kusten 
van de Zwarte Zee uitstrekten tot in 
China. Tot in de eerste helft van de 

vorige eeuw gingen vanuit 
Scandinavië in voor- en najaar tien- 
duizenden Dwergganzen naar de 
Zwarte Zee en vice versa. Vanaf 
omstreeks l 95() stortte de populatie 
in en rond 1980 broedden in 
Zweeds Lapland niet langer 
Dwergganzen en in Finland en 
Noorwegen nog slechts enkele. De 
jachtdruk tijdens de trek en in de 
winterkwartieren vormde de 
belangrijkste oorzaak. 
Het speet de Zweden bijzonder hun 
Fjåillgas te moeten missen en daar- 
om zochten ze naar een middel de 
soort als broedvogel te behouden. 
Het idee ontstond te pogen de trek- 
route te verleggen, van de onveili- 
ge kusten van de Zwarte Zee naar 
die van de Noordzee. Met gebruik 
van Brandganzen als 9fosterpa- 
rents" gingen ze aan de slag. 
Brandganzen overwinteren in 
West-Europa, bij voorkeur in 
Nederland, óók de halfverwilderde 
exemplaren die broeden rond 
Stockholm. uit welk bestand de 
foster-parents werden gerecruteerd. 
Men liet de Brandganzen de 
dwergganseieren uitbroeden en ver- 
volgens werden de beide oude 
vogels en de jongen naar Svaipa 
gebrachtq een gebied in Lapland 
waar vóór de instorting van de 
populatie Dwergganzen broedden. 

Dáár leerden de jonge Dwergganzen 
vliegen. In het najaar trokken ze 
inderdaad mee met de Brandganzen, 
die ze als hun ouders beschouw- 
den. Zo kwamen ze in Nederland 
terecht. In het voorjaar keerden ze 
terug naar Zweden, de Brandganzen 
naar het zuiden en de Dwergganzen 
naar Lapland. Het adagium dat 
ganzen terugkeren naar de locaties 
waar ze voor het eerst vlogen. 
vormde voor de Zweden een belang- 
rijk beleidsmotief bij de opzet van 
hun Dwerggansproject. Aan de 
toch al niet in Zweden thuishoren- 
de Brandganzen hadden ze in 
Lapland helemaal geen behoefte. 
Aan Dwergganzen des te meer. 
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Holland bij Zweeds 
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gehouden ganzencongres de plan- 
nen naar buiten bracht. Enige scep- 
sis was zijn deel, maar de Zweden 
zetten door. Begeleid door paartjes 
Brandganzen begonnen tot en met 
1999 in Lapland ruim 300 
Dwergganspullen aan het bestaan, 
alle voorzien van kleurringcodes. 
Vanaf begin jaren tachtig waren in 
Nederland in Brandgansgezel- 
schappen gekleurringde Dwerggan- 
zen te zien. Om die Dwergganzen 
te traceren kwamen de Zweden 's 
winters naar Nederland. Een actief 
Zweeds-Nederlands Dwerggansnet- 
werkje ontstond. In 1986 kwamen 
in Lapland voor het eerst project- 
Dwergganzen tot broeden. Zeker in 
de eerste jaren rees soms twijfel of 
het project kans van slagen had. De 
verliezen waren aanzienlijk. met 
jaren zonder of nauwelijks aanwas. 
Tijdens strenge winters verlieten de 
vogels óók Zuidwest-Nederland, 
waarschijnlijk naar zuidelijker 
breedten. vanwaar hele families 
niet terugkeerden. De laatste jaren 
lijkt enig optimisme gerecht- 
vaardigd. De aantallen nemen lang- 
zaam toe en hoewel nog steeds 
separate gekleurringde exemplaren 
te vinden zijn tussen Brandganzen. 
verschijnen er onafhankelijke 
gezelschappen op de vier thans 

(hopelijk voorlopig) hoogtepunt 
een groep van 4() individuen bij 
Anjum in Friesland in het najaar 
van 2002. na een voortreffelijk ver- 
lopen broedseizoen. Op de beide 
nazomerconcentratieplaatsen 
Hudiksvall en Sundsvall versche- 
nen in juli/augustus 2()()2 in totaal 
71 exemplaren. waarbij 21 juvenie- 
len. Een ongeringd paartje had vijf 
jongen. welke familie zich bevond 
in het Anjumse gezelschap van 4() 
vogels. Hierbij waren nog maar 
enkele gekleurringde ganzen, zodat 
de veronderstelling gewettigd is dat 
bij het overgrote deel gaat om 
tweede en derde generatievogels. 
wellicht al vierde. 
Duidelijk tekent zich af dat de pro- 
jectganzen en hun nakomeling- 
schap in Nederland voorkeur verto- 
nen voor enkele locaties. Allereerst 
zijn dat de Anjumer Kolken in 
Friesland, ten westen van de 
Lauwersmeer. Hier verschijnen de 
eerste exemplaren gewoonlijk rond 
l oktober. Deze vogels trekken 
later in het seizoen door naar de 
Hoeksche Waard. waar in het Oude 
Land van Strijen en de Korendijk- 
sche Slikken bij Goudswaard iede- 
re winter Dwergganzen worden 
waargenomen. Sinds dc winter van 
1995-1996 komen ook jaarlijks 

Dwergganzen naar de graslandge- 
bieden bij Petten in Noord- 
Holland. Eind december 1997 
bevonden zich daar niet minder 
dan 22 exemplaren. Bij dit contin- 
gent bevonden zich vogels die later 
op de Korendijksche Slikken de 
winter doorbrachten. Om begrijpe- 
lijke redenen toonden de Zweden 
zich altijd hevig geïnteresseerd in 
de status van de vier Nederlandse 
dwerggansterreinen. Toen in 2()()() 
de ganzenjacht niet meer werd 
geopend. was er ook bij de 
Zweedse projectmensen opluch- 
ting ! 
De schrijver is zich er terdege van 
bewust dat argumenten te bedenken 
zijn tegen de Zweedse aanpak om 
de Dwerggans te behouden als 
broedvogel. Maar voorlopig lijkt de 
Zweedse opzet succes te hebben. 
Als enige. Noorwegen en Finland 
startten ook projecten. anders van 
opzet. Het overgrote deel van hun 
vogels komt om op weg naar of in 
Kazachstan. 

Gerard L. Ouweneel 
Lister 77 
3299 BT Maasdam 
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