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Nieuwe uitgaven

Ganzen op en nabij het Fochteloerveen 1993-1994-1995

De gegevens in dit rapport zijn voor de geïnteresseerde zeker de moeite waard en geven een goede indruk van de waarde

van dit gebied, in beheer bij Natuurmonumenten.

Na de gebruikelijke inleiding volgt een beschrijving van

het gebied Fochteloërveen en de randgebieden, gevolgd door een overzicht van de weersomstandigheden gedurende de

telperiode. Uitgevoerd zijn slaapplaats- en pleisterplaatstellingen. In hoofdstuk 5 wordt het aantalsverloop van de verschil-

lende soorten besproken. Dit hoofdstuk eindigt met de relatie vos en rietgans, waarbij geconcludeerd wordt aan de hand

van sporen dat de vos regelmatig en vooral ’s nachts een verstorende factor is. Echter, predatie (vraatresten) is slechts

tweemaal aangetroffen.

In zijn conclusie stelt Feenstra dat het natter worden van het Fochteloërveen een verklaring is voor de steeds grotere
aantallen ganzen. Ook de beschikbare voedselgebieden zijn een belangrijke factor. Met name de Toendrarietgans (Anser

fabalis) heeft de aandacht gehad, omdat deze soort in vrij grote aantallen hier pleistert. Het maximum is geteld in februari

1994 (8350ex.)
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Om het rapport te ontvangen zal men kontakt moeten opnemen met de schrijver H. Feenstra, Fochteloërveen 10, 8428 RR

Fochtetoo.

Dick Goslinga

Zwanen op en in de omgeving van het Fochteloërveen 1993-1996 In de winters van 1993 tot 1996 zijn de

zwanen (Wilde Kleine - en Knobbelzwanen) in het Fochteloërveen en het Esmeergebied geïnventariseerd, daar de

laatste tijd steeds meer zwanen een geschikte overwinterplaats lijken te vinden in het gebied. De resultaten van de

inventarisatie zijn vastgelegd in een verslag. Dit verslag begint met een beschrijving van het gebied met kaarten, de

weersomstandigheden per winter en de gebruikte methode. De resultaten zijn per zwanensoort per jaar uitgewerkt en in

tabellen weergegeven. Bevindingen over zwanen met halsbanden of pootringen zijn in een overzicht weergegeven. De

grafieken in de bijlagen behelzen eigenlijk alleen de resultaten van één winter, die van 1995-1996. Het verslag eindigt met

een hoofdstuk conclusies. Hierin staan bevindingen over honkvastheid, waar en in welke percentages werd gefoerageerd

en geslapen en de verhouding volwassen/jonge vogels. Ook komt naar voren, dat de laatste winter een extreme was,

waarin records in aantallen aanwezigeWilde - en Kleine zwanen werden gebroken tot in april.

Wie geïnteresserd is, zal het rapport kunnen opvragen bij de schrijver H. Feenstra, Fochteloërveen 10, 8428 RR Fochte-

loo.

Joke de Rover


