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Ganzenschade aan akkers, weiden en biezen

Door Ir. C.H.J. Maliepaard Directeur Faunabeheer

Welke schade wordt nu door ganzen aangericht?

le. Schade aan akkerbouwgewassen, t.w. wintergraan, karwij en soms

koolzaad.

2e. Schade aan grasland.

3e. Schade aan de biezencultuur.

Het is aan geen twijfel onderhevig, dat schade aan karwijzaad zeer aan-

zienlijk kan zijn. Indien een troep ganzen op een karwijakker in de winter

is neergestreken karwij is een z.g. tweejarig gewas - dan kan, indien

de troep maar groot genoeg is en de dieren niet worden verstoord een

algehele vernietiging van het gewas het gevolg zijn. Dit gebeurt intussen

uiterst zelden maar wel kan ik mij herinneren, dat in 1958 door de Wild-

schadecommissie voor Noordbrabant bij een landbouwer een schade werd

geconstateerd van ruim ƒ 10.000.-. Ook koolzaad kan worden afgevreten,
maar de totale schade is niet zo groot als bij de karwij.

Wintergranen als wintertarwe, wintergerst en winterrogge worden

ook door de ganzensoorten, vooral door de grauwe en kolganzen aange-

Dat over landbouwschade als gevolg van het optreden van ganzen de laatste

jaren meer wordt vernomen dan vroeger, kan worden toegeschreven aan

het feit, dat vele terreinen, die vroeger als pleisterplaats en voedselterrein

voor deze vogels dienden, thans zijn verdwenen, hetzij drooggelegd of ont-

waterd. Ook van buitendijkse kwelders- en gorzen werd veel ingepolderd

en de aanwas daarvan gaat langzaam.

Dit wil dus zeggen, dat de ganzen in de loop der tijd meer van het on-

land: wilde grasland, kwelderland etc. naar de cultuurweiden zijn getrok-

ken om daar te laveien. Misschien dat de relatieve toename der verschil-

lende ganzensoorten in Nederland in de laatste jaren ook debet is aan het

melden van schadegevallen, hoewel direct gezegd moet worden, dat het

aantal meldingen van ganzenschade zich meestal beperkt tot enkele geval-

len. Frequent zijn ze stellig niet.
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nomen en het hangt voor een groot gedeelte van het ontwikkelingsstadium

van het graan af, of deze schade aanzienlijk is of niet. Pas gekiemd graan

kan worden uitgetrokken, maar in een jaar waarin vroeg is gezaaid en de

ganzen op dat moment nog niet in grote aantallen aanwezig zijn, valt de

schade in Nederland erg mee. Bij een krachtiger beworteling, die al zeer

spoedig intreedt, wordt het wintergraan afgegraasd en niet uitgetrokken en

dan is het zeer de vraag of het gewas daar überhaupt onder lijdt.

In 1953 zijn hieromtrent proeven genomen door het C.1.L.0., mede na-

mens de Plantenziektekundige Dienst, met proefvakken onder een kooi

waarin zich een 6-tal ganzen bevond, dat men de percelen op diverse wij-

zen kon laten begrazen, d.w.z. van licht of nauwelijks tot zeer zwaar. Men

liet de ganzen laveien op een tijdstip waarop het graan behoorlijk bewor-

teld was en tussen onbegraasde, licht begraasde en zwaar begraasde perce-

len waren in de korrelopbrengsten der diverse proefvakken weinig of geen

verschillen te zien, wat evenwel niet kon worden beweerd van de stro-op-

brengst. De zwaar begraasde percelen echter zo zwaar, als in de

praktijk nauwelijks voorkomt vertoonden een duidelijke depressie in de

stro-opbrengst, n.l. ± 15pet. Wat bij een normale stro-oogst van 5 ton toch

altijd nog 750 kg betekent, tegen de huidige prijzen een geldelijke waarde-

vermindering van ƒ 300,- per ha.; verminderd dan met onkosten, die men

voor maaien, binnenhalenen persen niet hoeft te betalen.

Een merkwaardigheid viel bij deze proef nog te constateren, n.l. dat de

zwaar begraasde proefvakken vrijwel geen legering vertoonden tegenover

de licht- en onbegraasde proefvakken en dit is een voordeel, dat een gevolg

is van de ganzenvraat. Het halmental was op de zwaar begraasde percelen

geringer, maar de aar zwaarder en de korrelopbrengst gelijk.

Voorzover ik kan nagaan zijn dit de enige proeven, die met grazende

ganzen zijn genomen en het lijkt mij gewenst, dat deze herhaald worden

om te ervaren of dit alles klopt. De platgetrapte proefvakken zijn niet

geschoffeld, wat op zichzelf weer verminderend op de opbrengst kan

werken.

Het spectaculaire beeld van de schade werkt natuurlijk op iemand, die niet

verder in de toekomst kijkt of vermag te kijken zeer depressief. Men vraagt

zich af of er van zo’n geteisterde en platgetrapte akker nog wel iets terecht

komt! Nu, blijkens de proeven valt dat verbazend mee.

Men geeft misschien de ganzen wel eens van schade de schuld, terwijl de

dieren door de gesteldheid van de akker, waarop zij zijn neergestreken, voor

de misoogst niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Zij geven blijkbaar

aan plempige akkers als verblijfplaats de voorkeur en het is algemeen be-

kend, dat van deze gedeeltelijk drassige of onder een waterlaagje liggende

akkers in de zomer een slechte oogst geborgen zal worden.

Bij sterk opvriezen van de akkers kunnen de ganzen de plantjes natuur-

lijk makkelijk uitrukken, maar dan is de schade eigenlijk door het opvrie-

zen reeds geleden en kunnen de ganzen er weinig aan doen.

Bij zwak opvriezen, wat nog niet wil zeggen dat het graangewas uitge-
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vroren en derhalve verloren is, zitten de planten wel los en kan uitrukken

door ganzen wel eens worden geconstateerd. Dan mag men wel spreken

van ganzenschade.

Schade aan grasland.

Laat ik beginnen met mede te delen, dat klachten over blijvende of tijde-

lijke schade aan grasland bij de Directie Faunabeheer wel binnenkomen,

maar meestal worden gepresenteerd bij het aanvragen van vergunningen

tot afschot buiten de jachttijd. Alhoewel zo’n aanvrage derhalve ietwat

gekleurd is, wil dit nog niet zeggen, dat ganzen aan grasland geen schade

kunnen doen.

De klachten zijn de volgende:

le. Weidelanden worden plaatselijk uitgevreten, zodat kale plekken ont-

staan.

2e. Sommigen menen geconstateerd te hebben dat op weideland waar

vele ganzen hebben gelaveid, de koeien zowel als de schapen het gras

laterniet graag eten.

3e. In het voorjaar wordt door ganzen opbrengstderving veroorzaakt door

het laveien op het jonge ontspruitende gras.

4e. Ganzen zijn voedselconcurrenten voor die dieren, die in de winter

weidden (schapen).

Merkwaardig is, dat ten aanzien van zowel 1 als 2 de meningen sterk uit-

eenlopen. Het RIVON heeft met verschillende melkveehouders hierover ge-

sproken, en het is tot de ontdekking gekomen, dat de bezwaren vrijwel te

verwaarlozen zijn.
Ten aanzien van de mening dat het gewone vee (koeien en schapen) de

neus zou optrekken voor grasland waar ganzen op laveien, zijn de meningen

van de landbouwers van dien aard, dat dit bezwaar vermoedelijk niet op-

gaat. Toch lijkt mij verder onderzoek zeer gewenst, omdat wij niet bij een

tegenstander aan kunnen komen met de mededeling, dat zijn collega er

anders over denkt. Wel moet medegedeeld worden, dat uit het Gaasterland

wel klachten zijn binnengekomen over vreetschade door ganzen aan weide-

land.

Voor de Wildschadecommissie is dit een uiterst moeilijk onderzoek en

eigenlijk niet te doen. Hoe kan men berekenen, wat er door vraat in de

winter en misschien in het voorjaar door de ganzen kwantitatief is ver-

orberd? Een desastreuze toestand van de zode als gevolg van ganzenlavei
is intussen nergens geconstateerd. Ook hier blijkt vaak de wateroverlast

meer schade te veroorzaken dan de ganzen, die op deze drassige gronden

natuurlijk gaarne neerstrijken.

Over het derven van grasopbrengst zou ik nog iets meer willen zeggen. De

grauwe ganzen verschijnen soms reeds in de herfst (eind september-oktober)
in Nederland. Dan is het vee nog in de weide. Niet ontkend kan worden,
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dat 1000 ganzen gedurende een laveidag ’s nachts weiden ze niet zo

intensief een behoorlijke hoeveelheid gras kunnen opvreten. Het zou

misschien gelijk zijn met de aanwezigheid van vijf koeien, aannemende,

dat een koe evenveel vreet als 200 ganzen. Heeft men dit gedurende enige

dagen op zijn weide geconstateerd, dan moet de schade aan grasverlies

merkbaar zijn.
Dit zou ook zo zijn voor wat het voorjaarsgras betreft, waar men boven-

dien het nadeel van groeistagnatie heeft. Het lijkt mij zeer gewenst, dat dit

alles eens wordt onderzocht, vooral indien de praktijk hierom vraagt en

men op het ogenblik niet over genoeg gegevens beschikt om zich hiervan

een duidelijk beeld te vormen. (Zeer recente proeven in Schotland door

Grauwe
ganzen op

de schorren bij Willemstad / Foio Th. Mulder
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medewerkers van de Wild Fowl Trust bevestigen de uitkomsten van het

hierboven besproken onderzoek van Van Dobben en Van Koersveld ten

aanzien van de granen!)

Schade aan biezenaanplantingen

De biezencultuur lijdt door het optreden van ganzen sóms zeer aanzienlijke

schade. Dit staat als een paal boven water. Het nare is, dat deze schade,

zo plaatselijk en vaak ook zo tijdelijk, de kop opsteekt. Er zijn biezentelers

die jarenlang hun bedrijf uitoefenen en nimmer met grote schade te maken

hebben gehad. Maar opeens, in een bepaald jaar, wordt een schade aan-

gericht, die alle perken te buitengaat.

Daar het inplanten van biezestekken uiterst intensief werk is, waarvan de

kosten wel ƒ 5.000.- per ha. bedragen, zijn schadegevallen in de biezen-

cultuur stroppen, die in de tienduizendenkunnen lopen.

Juridisch ligt de behandeling van deze schadegevallen uiterst moeilijk.

Volgens de letter van de wet moet biezencultuur als een normale vorm

van grondgebruik worden beschouwd. De jagers kunnen bezwaarlijk aan-

sprakelijk worden gesteld, omdat niemand kan voorspellen of men dit

grillige wild op bepaalde tijden en plaatsen verwachten kan, als gevolg

waarvan men niet of nauwelijks maatregelen kan treffen. Meestal is het

leed al gebeurd, voordat men redelijkerwijze een jager of jachtgerechtigde

van het terrein kan inschakelen. Een vraag is, of men het risico-element

als normaal moet beschouwen. Immers: indien men een cultuur uitoefent

op terreinen, die niet als normaal cultuurland kunnen worden beschouwd

en die ver verwijderd liggen van nederzettingen en op normale wijze niet

toegankelijk zijn, moet men dan met de exploitatie van deze terreinen

rekening houden met het feit, dat er in deze cultuur een grote risicofactor

schuilt, die men nimmer uit kan schakelen?

Zelfs intensieve bejaging, hetzij op normale wijze, hetzij door middel van

vergunningen, helpt weinig of niets. In een paar nachten kan het onheil

zijn geschied en er gaan soms weken voorbij, voordat de biezenteler iets

van de schade merkt.

Bij het begin der schade kan door middel van jacht of jachtvergunning
onheil worden voorkomen. Hoewel op grond van een vergunning naar onze

indruk weinig ganzen worden geschoten, speelt de verontrusting voor de

jacht bij dit wakkere wild een rol van betekenis.

Het is zo, dat de cultuurbies een plantensoort is, die gaarne door de ganzen

wordt opgenomen.De andere biezesoorten laten zij vrijwel ongemoeid.

Ir. C. H. ]. Maliepaard, Directeur van het Faunabeheer, Ie Van den Bosch-

straat 4, Den Haag.


