
De meest voorkomende waterplanten in het 
beeksysteem zijn sterrekroos (Callitriche 
sp.), vooral in het noordelijke tracé, en 
Drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans), 
voornamelijk in het zuidelijke tracé, waar de 
bodem slibrijk begint te worden. 
Opmerkelijk is nog de afwezigheid van fau
na en flora op het zandige stuk aan de Key
enbergse Weg dat voor dagrecreatie zo in 
trek is. Invloed van de recreatie komt hier 
voornamelijk neer op rustverstoring, dit 

L i t t e r a t u u r : 

Op 4 april 1969 had ik het geluk een Rood-
halsgans (Branta ruficollis) waar te nemen. 
Het was een adulte vogel met een alumi-
niumring aan de rechter poot. Hij graasde 
in gezelschap van ongeveer 1600 Brandgan-
zen (Branta leucopsis) en ongeveer 100 
Grauwe ganzen (Anser anser) op de buiten
gorzen tussen Den Bommel en Stad aan 
't Haringvliet. Het heldere zonlicht deed 
zijn kleurenpracht bijzonder mooi uitko
men. Na het verwerken van de sensatie en 
na enig onvermengd genot van het zo-maar-
kijken, kwam ik pas tot waarnemen. Aller
eerst viel mij op hoe snel het tempo van alle 
bewegingen van deze gans was. Speciaal de 
pikbewegingen werden opvallend snel uit
gevoerd. Toen ik 's avonds het Handbook 
of British Birds op de soort nalas, zag ik 
dat dit Peter Scott al was opgevallen. Deze 
zegt: „. . head moves astoundingly fast in 
plucking grass". 

geldt eigenlijk wel voor de hele beek. Ook 
vindt vaak oeververtrapping plaats, terwijl 
een papiermand bij het stukje strand aan de 
weg geen overbodige luxe zou zijn. 
Bij samenvatting van de resultaten van che
mische analyses, fauna en flora en indeling 
in het saprobiesysteem van Sladécèk, Kolk-
witz en Liebmann, komt de Renkumse Beek 
in de klasse der oligotrofe tot 6-mesotrofe 
wateren. 

Wie naar grazende Brandganzen kijkt, wordt 
spoedig gewaar dat deze vogels sneller pik
ken dan soorten als Grauwe gans, Kolgans 
(Anser albifrons), Rietgans (Anser fabalis) 
en Kleine rietgans (Anser brachyrhynchus). 
Ongetwijfeld is er verband met het kleine 
snaveltje van de Brandgans. Nu heeft de 
Roodhalsgans een nog veel kleiner snavel
tje. Het razend snelle pikken van de Rood
halsgans lijkt dan ook begrijpelijk. Toen ik 
hier naar zat te kijken, vroeg ik mij echter 
af of dit verschil in snelheid nu werkelijk zo 
groot was en ook uit een telling van de pik
bewegingen duidelijk zou blijken. Ik telde 
daarom tien maal het aantal pikbewegingen 
per 30 seconden met behulp van de 25 X 56 
Hensoldt Dialyt, zowel bij de Roodhalsgans 
als bij de Brandganzen, in het laatste geval 
telkens bij een ander individu. Daarna telde 
ik ter vergelijking ook nog tien maal de pik
bewegingen per 30 seconden bij Grauwe 
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ganzen. Doordat voorbij rijdende vracht
auto's telkens paniek dreigden te veroorza
ken, waardoor ik mijn Roodhalsgans kwijt 
zou raken, probeerde ik eerst zoveel moge
lijk series van deze vogel te krijgen. Dat viel 
niet mee. Telkens schoven er Brandganzen 
voor, zodat ik de pikbewegingen niet meer 
kon zien. Ook onderbrak de Roodhals en
kele malen het grazen om te drinken of te 
pluimen. Ik heb daarom twee maal een serie 
van 20 seconden opgenomen en die met 3/2 
vermenigvuldigd. Deze series staan in de 
tabel tussen haakjes. Enkele brandgans-tel-
lingen werden gedaan tussen de roodhals-tel-
lingen, zodat deze laatste wat verder uit el
kaar kwamen. Hierdoor werd voorkomen, 
dat ze alle uit hetzelfde terreingedeelte en 
van het zelfde soort grasland kwamen. 
Overigens bleef de Roodhalsgans tussen de 
Brandganzen in lopen. Dat hij steeds min of 
meer in de voorhoede van de zich verplaat
sende Brandganzen bleef, was waarschijn
lijk toeval. 

Tabel 1. Aantal pikbewegingen van grazende gan
zen per 30 seconden. 
(Number of plucking movements of grazing geese 
per 30 seconds). 

Roodhalsgans Brandgans Grauwe gans 
(Branta ruficollis) (B. leucopsis) (Anser anser) 

100 
95 
92 
94 
(90) 

110 
120 
137 
(105) 

108 

105,1/30 sec. 

80 
60 
62 
105 
102 
104 
90 
90 
105 
69 

86,7/30 sec. 

60 
50 
40 
41 
33 
74 
52 
46 
45 
61 

50,2/30 sec. 

Het resultaat van de tellingen (tabel 1) toont 
een duidelijk verschil. De Roodhalsgans 
graasde 1,2 maal zo snel als de Brandgan-
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Fig. I. Van links naar rechts: Roodhalsgans 
(Branta ruficollis), Brandgans (Branta leu
copsis) en Grauwe gans (Anser anser). 

zen en zelfs 2 maal zo snel als de Grauwe 
ganzen. De Brandganzen graasden 1,7 maal 
zo snel als de Grauwe ganzen. Deze cijfers 
zijn begrijpelijk als we kijken naar de re
latieve snavelgrootte van de drie soorten. 
Bijgaand schetsje (fig. 1) Iaat hier iets van 
zien. De tekeningen zijn weliswaar op 
schaal, maar geven geen indruk van de ver
houding van de lengten van snavel en li
chaam. Daarom worden hier de snavelleng
ten en de lichaamslengten van de drie soor
ten in centimeters gegeven zoals die staan 
vermeld in „De Nederlandse Vogels". 
Roodhalsgans: snavel 2,2-2,5; lichaam ca. 
51. Brandgans: snavel 2,7-3,2; lichaam ca. 
60. Grauwe gans: snavel 5,4-7,0; lichaam 
ca. 85. 
Op zichzelf zou men dit resultaat natuurlijk 
voor kennisgeving kunnen aannemen en 
eventueel opmerken, dat het de moeite 
waard zou zijn ook cijfers voor Kolganzen, 
Rietganzen en Kleine rietganzen te verza
melen en deze dan te vergelijken voor ver
schillende typen grasland, verschillende sta
dia van afgrazing en verschillende gedeelten 
van het seizoen. Ik hoop dat het er nog 
eens van komt. Maar het nut van dit soort 
tellingen is bovendien, dat men er door 
wordt geconfronteerd met allerlei kleine ge
dragsnuances. Zo viel het mij op dat de 
Grauwe ganzen over het algemeen op plaat
sen graasden met iets langer gras. Zij na
men dus per hap meer gras in de bek. Deze 
grote vogels maakten dus een effectief ge
bruik van hun grotere snavel en konden zo 



H u n langzamer graastempo (gedeeltelijk?) 
conpenseren. 
Oov viel op, dat het moeUijk was om een 
Grauwe gans te vinden, die 30 seconden 
ach ereen bleef grazen. Het grazen werd bij 
de/i soort veel vaker onderbroken. Soms ge
beurde dat om naar een nieuwe grasplek 
te lopen. Dikwijls hing het samen met drei
gen of bedreigd worden. Heel vaak ook on
derbraken de Grauwe ganzen het grazen om 
d e omgeving te verkennen. Soms geschied
d e dat in de bekende hoog opgerichte hou
ding , maar veel vaker keek de vogel even 
o m zich heen, zonder kop en hals op te 
richten. Dit leek heel vaak spontaan te ge
beuren, maar dikwijls was het een reactie 
o p een schrikroep van een Wulp, Tureluur 
o f Kievit, het opvliegen van ganzen in de 
omgeving of geluiden van menselijke bedrij
vigheid. 
"Voorts viel op dat de Grauwe ganzen soms 

B i j onze onderzoekingen deed zich de be
hoef te gevoelen om de samenstelling van 
slootvegetaties op een bepaald tijdstip op 
eenvoudige wijze vast te leggen en om ver
anderingen daarvan in de loop van het jaar 
overzichtelijk weer te geven. Hiervoor werd 
e e n goede oplossing gevonden in het gebruik 
v a n tijd-tabellen. In deze tijd-tabellen wor
d e n de aangetroffen soorten vermeld in een 
vaste, door hun levensvorm bepaalde rang
schikking. 

p e plantesoorten die in sloten voorkomen, 
leunnen zich op sterk uiteenlopende wijze 
ontwikkelen. Den Hartog en Segal (3) heb
ben ze daarom naar hun levensvorm in 

wel tegelijk reageerden, maar dat daarnaast 
ook tal van op zichzelf staande reacties 
voorkwamen bij een of enkele individuen. 
Het gedrag van de Brandganzen was meer 
homogeen, de hele troep reageerde „als één 
gans". Grazen, schrikken, in paniek opvlie
gen, alles gebeurde gelijktijdig. Brandganzen 
zijn meer kuddedieren dan Grauwe ganzen. 
Deze laatste hebben meer individualiteit. Zij 
graasden ook veel meer verspreid. De ver
schillende troepjes, famUies en paren gin
gen dikwijls allemaal hun eigen gang. 
Natuurlijk is deze tegenstelling tussen Brand
ganzen en Grauwe ganzen niet absoluut. 
Ook Grauwe ganzen kunnen soms in één 
dichte troep grazen. Het thema zou nog veel 
verder uitgediept kunnen worden. Ik hoop, 
dat dit punt nog eens nader wordt onder
zocht. Het lijkt voor het beheer van onze 
ganzentroepen en dus indirect voor het re-
servaatbeheer niet zonder belang. 

groepen verdeeld. Hun indeling is hier in 
grote lijnen gevolgd, maar de mossen, de 
lagere macroscopische wieren en de blauwe 
draadwieren zijn daar nog als aparte groe
pen aan toegevoegd. 

A. W o r t e l e n d i n d e b o d e m 
1. Vegetatieve delen boven water uitstekend. 
Voorbeelden: Riet (Phragmites communis), 
Watertorkruid (Oenanthe aquatica), Pijptor-
kruid (O. fistulosa), Kleine watereppe (Sium 
erectum), Grote watereppe (S. latifolium), 
Liesgras (Glyceria maxima), Grote egelskop 
(Sparganium erectum). Grote lisdodde 
(Typha latifolia), Holpijp (Equisetum fluvia-
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