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Hoe staat het met de Nijlgans in Drenthe en omgeving?

Om de uitbreidingsgeschiedenis van de

Nijlgans in ons gebied te reconstrue-

ren is in januari 1990 een oproep

gedaan aan een aantal vogelaars om

hun Nijlgans-waarnemingen uit de

periode 1980-1990 eens op een rijtje

te zetten en door te geven.

Inmiddels zijn ruim 450 waarnemingen

bekend, en steeg het maximaal op
één

dag waargenomen exemplaren van 6 in

1980, via 22 in 1985 tot 88 in 1989.

Het aantal vastgestelde broedgevallen

liep in deze periode op van 1 in 1980

tot tenminste 15 in 1990. Bijgaand

kaartje geeft een overzicht van de

atlasblokken waaruit tot op heden

waarnemingen gemeld zijn. Als broed-

vogel komt de Nijlgans momenteel

alleen in Noord-Drenthe en in het

Gorecht voor. Rondzwervende vogels

zijn her en der in de provincie ge-

zien.

De voorlopige resultaten zijn zeker

de moeite waard, maar er blijken toch

nog hiaten in te zitten. Vandaar dat

ik graag een oproep wil doen aan

iedereen die aanvullende informatie

kan geven, om zijn/haar Nijlganswaar-

nemingen uit de periode 1980-heden

door te willen geven. Het gaat hier-

bij om waarnemingen uit de gehele

provincie Drenthe en aangrenzende

gebieden in Groningen, Friesland en

Overijssel, voor zover op bijgaand

kaartje passend.

Hierbij is het ook van belang om te

weten in welke gebieden (nog) geen

Nijlganzen zijn gezien, en wanneer

de soort voor het eerst in een be-

paald gebied werd aangetroffen. Om

dubbeltellingen in met name Noord-

Drenthe en het Gorecht uit te kunnen

sluiten, is een nauwkeurige plaats-

opgave (bijvoorbeeld km-hok) en even-

tueel tijdstip zeer welkom.

Het is de bedoeling om de definitieve

resultaten te publiceren in een arti-

kel voor 'Drentse Vogels' en/of 'de

Grauwe Gors'. Het basismateriaal zal

t.z.t. bewaard worden in het archief

van de Werkgroep Avifauna Drenthe.

Om de verwerking van de waarnemingen

tijdig ter hand te kunnen nemen, stel

ik het zeer op prijs om alle gegevens

zo spoedig mogelijk, en tenminste

vóór 1 mei 1991 te mogen ontvangen.

Alvast hartelijk bedankt!
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In het boek ‘Vogels van Drenthe’

wordt de status van de Nijlgans nog

omschreven als ‘dwaalgast’, en in het

boek ‘Vogels van Groningen’ komt de

Nijlgans niet eens ter sprake.

Voor vogelaars die regelmatig in

Noord-Drenthe of het Gorecht hun ogen

de kost geven is natuurlijk al jaren

duidelijk dat de Nijlgans sinds 1980

flink in aantal toeneemt, maar tot op

heden ontbreekt elke documentatie

over deze ontwikkeling.


