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Oproep voor het inzenden van waarnemingen van de ruitrek bij grauwe ganzen

ledereen, die een bijdrage levert,

krijgt aan het eind van het jaar een

overzicht van alle binnengekomen

waarnemingen.

Zendt uw bijdrage aan:

Maarten Loonen

Gedragsbiologie RUG

Postbus 14

9730 AA HAREN

Achtergrond

Sinds 1973 ruien er grauwe ganzen in

de Oostvaardersplassen. Sinds dat

jaar zijn de aantallen gestaag toe-

genomen tot boven de 30.000. Het

grootste deel van deze ruiers komt

alleen naar Nederland voor de rui.

Reeds enkele dagen na het volbrengen

van de slagpenrui vertrekken ze weer

naar het buitenland. De laatste

jaren wordt er ook een omgekeerde

ruitrek gesignaleerd. Grauwe ganzen

komen voor de rui naar Nederland,

maar besluiten om toch elders te

ruien en verdwijnen binnen enkele

dagen weer. Dit fenomeen lijkt te

zijn gerelateerd aan de hoeveelheid

voedsel, die in de Oostvaardersplas-

sen aanwezig is, (Loonen et al. in

druk). De laatste drie jaar is het

areaal van nat rietmoeras (de habi-

tat voor grauwe ganzen in de rui)

afgenomen, omdat het waterniveau in

de helft van de Oostvaardersplassen

verlaagd is (Van Eerden en Drost

1939). Deze waterstandsverlaging is

tijdelijk en in de toekomst kan het

effect van het verhogen van de wa-

terstand op de ruitrek van de grauwe

gans nader bestudeerd worden. Haack

en Ringleben (1972) hebben de omge-

keerde ruitrek al beschreven, en dit

onderzoek is analoog aan hun werk.
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Om een overzicht te krijgen van de

ruitrek van de grauwe gans, hoop ik

op de medewerking van enthousiaste

vogelkenners. Alle waarnemingen van

trekkende grauwe ganzen tussen

20 april en 1 augustus kunnen ge-

stuurd worden naar onderstaand

adres. Daarbij gaat het vooral om de

volgende informatie:

- Datum

- Tijdstip van waarneming

- Plaats van waarneming
- Aantal ganzen

- Vliegrichting

Ook informatie over de totale waar-

nemingsduur in de betreffende tijds-

periode of waarnemingen van de afge-

lopen jaren zijn van harte welkom.


