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Het onderzoek van de ganzetrek in Europa

Door M.F. Mörzer+Bruijns

(Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het

Natuurbehoud RIVON)

Dezelfde vragen zijn ook in enkele nabuurlanden gesteld en onderzocht.

De belangstelling kwam van de natuurbeschermers en de jagers. De ge-

gevens die het onderzoek hier en daar oplevsrde brachten het streven

naar het behoud en een goed beheer van de Europese ganzenpopulaties

al gauw op internationaal niveau. Het International Wildfowl Research

Bureau (IWRB) dat al sedert 1922 doende is watervogelonderzoek aan te

moedigen en te coördineren, heeft ook moeite gedaan het onderzoek van

de wilde-ganzenpopulaties als bovennationale aangelegenheid op gang te

brengen.

Op verzoek van het IWRB verzamelde en bewerkte Dr. F. Salomonsen

van het Zoölogisch Museum in Kopenhagen gegevens omtrent de rotgans

(Branta bernicla). Zijn rapport, gepubliceerd in 1958, maakte het moge-

lijk, dat de rotgans nu in vrijwel alle landen waar hij doortrekt en over-

wintert is beschermd. Het ziet er naar uit, dat vermoedelijk mede daardoor

de aantallen de laatste jaren iets zijn toegenomen en het is niet ondenk-

baar, dat op den duur de jacht hier en daar weer zou kunnen worden

geopend. Dit is een mooi resultaat, want de gegevens van Salomonsen

waren niet in alle opzichten volledig. Dat mag hem niet worden verweten,

want hij was de eerste die een dergelijk overzicht van een ganzen-soort

heeft gegeven in een tijd, dat er in geen enkel land nog ganzentellingen

waren georganiseerd.

Het rapport van Salomonsen toont overduidelijk aan hoe nodig interna-

tionale samenwerking bij dergelijk onderzoek is. De status van een wilde

ganzensoort kan in geen enkel land van Europa goed worden beoordeeld

zonder dat men weet hoe de zaken er in andere landen voorstaan. Het is

Er is in Nederland sedert 1950 heel wat onderzoek verricht om te weten

te komen welke wilde ganzen ons land bezoeken, hetzij als doortrekker

hetzij als overwinteraar. Dit onderzoek is begonnen omdat er ongerustheid

bestond of de levenskansen van de wilde ganzen hier door de na 1945 in

snel tempo elkaar opvolgende veranderingen in het landschap niet te zeer

werden bedreigd.
In de loop van de jaren is aangetoond, dat de ganzen in Nederland

inderdaad bijna overal terrein verliezen, omdat zelfs de laatste jaren nog

belangrijke pleisterplaatsen voor hen verloren gingen. Tevens is echter

gebleken dat er in ons land nog mogelijkheden aanwezig zijn om voor de

doortrekkende en overwinterende ganzenpopulaties voldoende rust- en

voedselgebieden te behouden. Er zouden dan evenwel op korte termijn

ganzenreservaten moeten worden gesticht, anders zou het wel eens te laat

kunnen zijn, zoals het in sommige andere landen al te laat is.
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daarom heel jammer, dat de staatkundige en politieke constellatie van

Europa het zo moeilijk maakt een onderzoek voor Europa als geheel tot

stand te brengen. Er wordt in vrijwel ieder land wel aan „ganzen”-

onderzoek gedaan, maar dat is gewoonlijk alleen op het eigen land gericht.

Voor internationaal onderzoek zijn vaak geen fondsen en daardoor ook

geen onderzoekers beschikbaar.

Daarom zijn wij in Europa opvallend achter bij Amerika, waar het niet

zo moeilijk was voor de onderzoekers van Canada, USA en Mexico in

onderlinge samenwerking de „flyways” van de belangrijkste watervogel-

soorten te bepalen. In Europa is de legpuzzel veel gecompliceerder en

moeten de delen grotendeels nog aan elkaar worden gelegd. Het over-

winnen van taal-, politieke-, financiële- en andere barrières is lang niet

eenvoudig. Gelukkig is de wil tot samenwerking aanwezig. Deze heeft

wat betreft het ganzenonderzoek voorlopig vorm gekregen in de 1.W.R.8.-

ganzenwerkgroep. Deze werd opgericht in 1958 door in ganzen geïnteres-

seerde ornithologen van 5 landen, in 1964 is het aantal leden en mede-

werkers uitgegroeid tot vertegenwoordigers van 13 landen.

Het streven van de werkgroep is allereerst in alle landen waar de 1.W.R.8.

contacten heeft het onderzoek
van de wilde ganzen aan te moedigen.

Het centrale punt voor de ganzenwerkgroep wordt momenteel gevormd

door het RIVON, Laan van Beek en Royen 40-41 te Zeist. Vanuit dit

instituut worden ook de internationale ganzentellingen georganiseerd en

gecoördineerd. De werkgroep wil de onderzoekers brengen tot het samen-

stellen en publiceren van een overzicht van het broeden, trekken en over-

winteren van wilde ganzen in hun land.

Zelfs overzichten met globale gegevens zijn al van belang. Wij weten van

verscheidene ganzenpopulaties momenteel niet eens precies waar zij van-

daan komen, hoe zij de Westeuropese landen passeren en in welke landen

zij overwinteren.

Globale gegevens zijn beter dan niets. De praktijk heeft trouwens al vaak

aangetoond dat het publiceren van een globaal overzicht in hoge mate

stimulerend werkt voor waardevol en meer gedetailleerd onderzoek. Het

eerste wat daartoe kan worden gedaan en dat door de werkgroep ook

wordt aangemoedigd is het stelselmatig bezoeken van de belangrijkste gan-

zenpleisterplaatsen en het tellen van de daar verblijvende populaties. Eén

telling per winterseizoen en dan in midden januari is het minste dat kan

worden gedaan. Hopelijk bereikbaar is op den duur het tellen op alle

pleisterplaatsen om en bij de 15e van iedere maand tussen september en

mei en zomertellingen in de broedgebieden. Wintertellingen worden nu al

in een paar landen gedaan, o.a. in Nederland, België, in West-Duitsland,

in Niedersachsen en in Rheinland-Westfalen, in delen van Groot-Brittan-

nië en Frankrijk.

Er bestaan plannen dergelijke tellingen ook te gaan verrichten in andere

staten van Duitsland en in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Zwitser-

land. Het met elkaar vergelijken en het tot één geheel bewerken van de

gegevens van alle landen per ganzensoort is het volgende doel van de
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werkgroep. Dit is voor de rotgans met gegevens van voor 1958 al gedaan

door Salomonsen. Zijn werk wordt nu voortgezet door Burton (Groot-

Brittannië) in samenwerking met de Wildfowl Trust te Slimbridge.

De gegevens van de brandgans (Branta leucopsis) zijn ook al een keer

bewerkt, nl. door Boyd (1962) van de Wildfowl Trust te Slimbridge.

Boyd zet zijn onderzoek voort en verwerkt daarbij alle brandgansgegevens
die hem mede dank zij de ganzenwerkgroep regelmatig worden toegezon-

den.

De grauwe gans (Anser anser) wordt door twee ornithologen bewerkt, nl.

door Boyd voor wat betreft de Britse populatie terwijl Rooth (RIVON-

Nederland) bezig is de continentale populaties te bestuderen. Alle voor

dit onderzoek beschikbare gegevens van de in West-Europa voorkomende

kolganzen (Anser albifrons) worden op verzoek van de werkgroep sedert

1962 bewerkt tot een „Europees” rapport door de Nederlandse ornitholo-

gen J. Philippona en
Th. Mulder. Nadat de pogingen de kleine rietgans

(Anser fabalis brachyrhynchus) te laten bewerken door een Noorse of

Deense ornitholoog waren mislukt heeft de Nederlandse bioloog H. D. J.

den Daas op zich genomen deze soort te bestuderen. Zijn rapport is

afgesloten maar nog niet gepubliceerd.

Voor de andere rietganzen (Anser fabalis ssp.) is nog geen bewerker

gevonden. Er is evenwel een goede hoop, dat zich hiervoor een Zweedse

ornitholoog beschikbaar zal stellen.

Het is momenteel nog niet geheel duidelijk waar en hoe het onderzoek

van de West- en Oosteuropese ganzenpopulaties moet worden gesplitst.
Er zijn thans een aantal Tsjechische, Hongaarse, Poolse en Roemeense

ornithologen in het internationale ganzenonderzoek geïnteresseerd. Er is

dus een mogelijkheid van een taakverdeling in het verschiet. De in 1965

in Brno te houden conferentie van watervogelonderzoekers van de Oost-

europese landen, waar een Westeuropese IWRB-delegatie is uitgenodigd,

opent in deze goede perspectieven. Er trekken zeer grote aantallen grauwe

ganzen, kolganzen en rietganzen door in deze Oosteuropese landen. Ten

dele komen die vermoedelijk in Joegoslavië en Italië terecht. De in Zuid-

Italië door Hoffmann en anderen waargenomen ganzentroepen het

gaat daarbij om 40.000-50.000 ganzen, meest kolganzen behoren ver-

moedelijk tot die populaties. Alleen in goede samenwerking opgezet onder-

zoek tussen Westeuropese en Oosteuropese ganzenspecialisten kan het

verloop van de trek en van de overwintering duidelijk maken.

Het verzamelen en bewerken van de gegevens van soorten als de dwerg-

gans (Anser erythropus) en de roodhalsgans (Branta ruficollis) kan het

beste door Oosteuropese ornithologen gebeuren. Van deze twee soorten

worden geregeld kleine aantallen in Israël gezien (med. Zahavi). Andere

soorten komen er normaliter niet.

Er wordt thans, dankzij de IWRB-ganzenwerkgroep stelselmatig op gan-

zen gelet in de volgende landen; Noorwegen, Zweden, Denemarken,

West-Duitsland, Groot-Brittannië, lerland, Nederland, België, Frankrijk

en Zwitserland. De werkgroep ontving interessante, zij het nog incidentele
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gegevens van Oost-Duitsland, Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Oosten-

rijk, Joegoslavië, Italië, Spanje en Israël.

Recente uitwisselingen van gegevens brachten een aantal tot voor kort

nog onbekende feiten aan het licht, die van groot belang zijn voor de

verdere ontwikkeling van het onderzoek. Er is nu b.v. door ringonderzoek

vastgesteld dat Spitsbergse brandganzen in Schotland en Noord-Engeland

overwinteren. Het is zelfs niet uitgesloten, dat deze populaties in de winter-

kwartieren contact hebben met de Groenlandse populaties. Wij weten nog

niet precies waar de 15.000-20.000 brandganzen broeden die in Nederland

overwinteren. Het ringonderzoek, dat in Nederland voor wat betreft de

ganzen door het ITBON wordt verricht, o.a. in samenwerking met de

Wildfowl Trust, heeft ten doel onder meer deze vraag op den duur te

kunnen beantwoorden.

Recent Deens ringonderzoek heeft aangetoond, dat de in Denemarken

broedende grauwe ganzen via Nederland, België en Frankrijk trekken en

in z.w. Spanje overwinteren. De daar overwinterende vogels zijn evenwel

zo talrijk (6.000-8.000) dat er behalve de Deense vogels kennelijk ook

nog andere grauwe ganzenpopulaties naar de moerassen langs de Guadal-

quivir trekken. Waar die vandaan komen moet nog worden uitgezocht.

Het was de meeste waterwildonderzoekers niet bekend, dat er tenminste

enkele duizenden rietganzen ieder jaar in Noord-Spanje overwinteren

(med. Valverda). Van de rietganzentrek is trouwens nog veel onbekend.

Markgren en Matthiasson (1963) publiceerden reeds interessante ge-

gevens uit Zweden. Men vermoedt dat zij met grote aantallen door Polen

en Oost-Duitsland trekken en dat ze overwinteren met uitlopers in West-

Duitsland en Nederland. Zij zijn ook wel waargenomen in Zuid-Duitsland

en Zwitserland en in Frankrijk. Maar waarnemingen die geregelde door-

trek of overwintering bevestigen ontbreken nog.

Er moet dus nog heel wat onderzoek worden gedaan. De „IWRB-Goose

Working Group” heeft daaronder zijn schouders gezet door te trachten

alle instituten en individuele onderzoekers die ganzenonderzoek verrichten

tot samenwerking en taakverdeling te brengen.

Het streven is over niet al te lange tijd kaarten te kunnen publiceren

waarop broedgebieden, trekwegen en overwinteringsgebieden zijn aan-

gegeven. Het is de bedoeling dan ook voldoende te weten over de grootte

van de populaties, zodat er een gezonde basis is voor een verantwoord

beheer.
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