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AANLEIDING
In kader van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergoeding van
wildschade of van schade door beschermde soorten wenst het ANB beroep te doen op het
INBO.
Volgens de schadelijder is er rond 10 januari (tijdens de nacht) “een massale bende
smienten” geland op een perceel wintertarwe te Westkapelle. Het perceel van 5,70 ha is
hierbij voor ongeveer 3,70 ha afgegraasd. In bijlage werden foto’s van de schade en een
liggingsplan van het perceel gevoegd. Volgens de aanduiding op de topografische kaart
grenst het perceel aan de Kleine geul; het ligt ten zuiden van de Geul van Reigaartsvliet
en ten westen van de Cantelmolinie.
Personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos konden zelf tijdens een
terreinbezoek geen smienten of ganzen op het perceel aantreffen. Enkele smienten en
meerkoeten bevonden zich wel in de nabije omgeving op het water.

VRAAGSTELLING
1) Bestaat de kans dat smient gedurende deze periode massale schade veroorzaakt aan
de teelt van wintertarwe?
2) Kunnen andere soorten (beschermde, niet bejaagbare wildsoorten) deze schade
veroorzaakt hebben?
Vraag 1 werd hier voor de duidelijkheid en verwerkbaarheid verengd tot de situatie in
Vlaanderen, met extra toelichting over de regio waarbinnen het perceel is gelegen. Bij
vraag 2 werd bij de toelichting ‘deze schade’ geherformuleerd naar de schade die op
bijgevoegde foto’s te zien is.
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TOELICHTING

Vraag 1
Bestaat de kans dat smienten in Vlaanderen tijdens de wintermaanden
aanzienlijke schade aan de teelt van wintertarwe veroorzaken?
Om deze vraag volledig en met de nodige nuancering te kunnen beantwoorden wordt ze
in de bespreking hieronder opgesplitst in drie deelvragen.
•

Komen smienten in de wintermaanden in Vlaanderen in grote aantallen voor?

•

Voeden smienten zich tijdens de wintermaanden (geregeld) met jonge aanwas
van wintertarwe?

•

Kan begrazing door smienten op wintertarwe resulteren in een aanzienlijk
verminderde opbrengst (=schade) van de teelt?

Pas als op elk van de deelvragen het antwoord positief is, bestaat de kans dat smienten
in Vlaanderen tijdens de wintermaanden aanzienlijke schade aan wintertarwe kunnen
veroorzaken. Het kwantificeren van de kans dat dit voorvalt, is hierbij niet mogelijk en
valt buiten de reikwijdte van deze adviesvraag.
Komen smienten in de wintermaanden in Vlaanderen in grote aantallen voor?
In Vlaanderen is smient Anas penelope een algemene wintergast en occasionele
broedvogel (Devos, 2008). Gemiddeld overwinteren in Vlaanderen ongeveer 60.000
smienten, met als belangrijkste concentratiegebieden de Ijzervallei en de
Oostkustpolders (Devos, 2008). Daarnaast worden in de wintermaanden ook kleinere
smientenconcentraties verspreid over Vlaanderen aangetroffen (voor een overzicht, zie
Devos, 2008).
Specifiek voor de Oostkustpolders, de regio waarbinnen het concreet betrokken perceel
waarover sprake is gelegen, werd in de periode 1991/1992 tot 2007/2008 een gemiddeld
wintermaximum van 21344 ± 9489 (±sd) opgetekend (Devos, 2008). De daaropvolgende
cijfers voor 2008/2009 tonen een maximaal aantal van 18329 smienten in de
Oostkustpolders (Devos, pers. meded.). Voorlopige cijfers voor 2009/2010 tonen
maximaal 30214 smienten die in de Oostkustpolders werden waargenomen (Devos, pers.
meded.).
Samenvattend kan dus worden gesteld dat in bepaalde regio’s in Vlaanderen, zoals de
Oostkustpolders, tijdens de wintermaanden grote aantallen smienten aanwezig zijn.
Tijdens de winter van 2010 bleken zeer grote aantallen smienten in de Oostkustpolders
aanwezig.
Voeden smienten zich tijdens de wintermaanden (geregeld) met jonge aanwas van
wintertarwe?
Van smienten is gekend dat ze in de wintermaanden bijna uitsluitend op plantaardig
voedsel zijn aangewezen, waarbij het dieet vooral uit grassen, zaden en algen bestaat
(Jacobsen, 1991). Smienten foerageren bij voorkeur in de omgeving van open water
(Lane & Nakamura, 1996; Mayhew & Houston, 1999). Smienten zijn daarenboven erg
verstoringgevoelig waardoor ze vaak overschakelen naar een verandering in
voedingsritme en vooral ’s nachts gaan foerageren (Rijnsdorp, 1986; Lane & Nakamura,
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1996; Oord, 2002). Overdag rusten de smienten op nabijgelegen wateroppervlakken
(Oord, 2002). Door de grote voedselbehoefte van smienten in de wintermaanden (tot 15
uur foerageren per etmaal), kan dit nachtelijk foerageren tot de ochtend aanhouden
(Rijnsdorp, 1986; Van den Bremer et al., 2007). Verschillende bronnen, waaronder ook
bronnen uit Nederland, beschrijven daarenboven in de wintermaanden een regelmatig
gebruik van percelen met jonge wintertarwe door foeragerende smienten (Lane &
Nakamura, 1996; Lane et al., 1998; Oord, 2002).
Kan begrazing door smienten op wintertarwe resulteren in een aanzienlijk verminderde
opbrengst (=schade) van de teelt?
Uit verschillende bronnen (Lane & Nakamura, 1996; Mayhew & Houston, 1999) blijkt
begrazing van wintertarwe door smienten niet noodzakelijkerwijs tot een verminderde
opbrengst of kwaliteit te leiden (=schade). Opbrengstverliezen na begrazing van
wintertarwe (door zowel smienten als ganzen) blijken immers naast de begrazingsdruk
sterk afhankelijk van een aantal andere factoren zoals vriesschade, bodemconditie,
begrazingstijdstip enz. (Patterson, 1991; Lane & Nakamura, 1996). Diverse auteurs
maken zowel melding van opbrengstverlies (o.a. Kahl & Samson, 1984; Summers,
1990), (mogelijke) opbrengstverhoging (o.a. Teunissen, 1996; Allen et al., 1985) als van
een nuleffect op de opbrengst (o.a. Austin & Urness, 1995) bij begrazing van tarwe in de
winterperiode. Bij begrazing onder natte omstandigheden wordt daarenboven het risico
op bodemverslemping groter (Kahl & Samson, 1984; Flegler et al., 1987), en bijgevolg
ook het afsterven van planten door zuurstoftekort. Ook bestaat het vermoeden dat
begrazing nadeliger is bij warmere temperaturen (Van Gils et al., 2009). Daarentegen
vermelden sommige bronnen soms grotere verliezen in tarwe bij begrazing in strenge
winters (Kahl & Samson, 1984).
In de winter van 2008/2009 werd door ILVO en INBO in opdracht van ANB een studie
rond taxatie van schade aan gewassen door begrazing door overwinterende ganzen in
Vlaanderen uitgevoerd (Van Gils et al., 2009). Een belangrijke conclusie hiervan was dat
ook in Vlaanderen een eenmalige begrazing van wintertarwe door ganzen – onder goede
omstandigheden – aanleiding kan geven tot opbrengstverhoging (Van Gils et al., 2009).
Wel toonde deze studie aan dat pleksgewijze begrazing aanleiding kan geven tot
heterogeniteit binnen een wintertarweperceel (Van Gils et al., 2009). De ongelijke
afrijping van het gewas leidt tot moeilijkheden bij het vaststellen van het geschikte
oogstmoment en een verhoging van het vochtgehalte in de geoogste tarwe (Van Gils et
al., 2009). Op andere belangrijke kwaliteitsparameters zoals hectolitergewicht,
duizendkorrelgewicht of eiwitgehalte van wintertarwe werden geen significante effecten
van begrazing vastgesteld (Van Gils et al., 2009).
Zeer specifiek bleek één van de onderzochte wintertarwepercelen tijdens deze studie
verschillende malen begraasd door smient. De exclosures die op dit veld waren geplaatst
om begrazing door ganzen tegen te gaan bleken daarbij niet vrij van begrazing door
smient, maar werden wel duidelijk minder sterk begraasd dan de begrazingsplots.
Daarnaast werden extra metingen op onbegraasde delen van dit perceel uitgevoerd (Van
Gils & De Vliegher, pers. meded.). De opbrengstverhoging die vastgesteld werd, is niet
significant en kleiner dan de gemiddelde opbrengstverhoging (ca. 0,4 ton/ha) vastgesteld
op andere tarwepercelen, eenmalig begraasd door ganzen (Van Gils & De Vliegher, pers.
meded.). Ondanks een sterke begrazing door de smienten werd er uiteindelijk geen
effect gemeten op de opbrengst op dit perceel, wel was er sprake van een zekere
verhoging van het vochtgehalte van de geoogste tarwe (Van Gils & De Vliegher, pers.
meded.).
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Al deze gegevens leiden ertoe dat niet of zeer moeilijk kan worden voorspeld of
begrazing van wintertarwe door smienten tijdens de wintermaanden al dan niet tot
schade zal leiden. Begrazing door smienten, net zoals bij ganzen, dient dus altijd te
worden opgevolgd tot kort voor de oogst om het uiteindelijke effect te kunnen
waarnemen (Van Gils et al., 2009). Wanneer dit gebeurt, worden in een aantal gevallen
wel degelijk opbrengstverliezen vastgesteld (Van Gils & De Vliegher, pers. meded.). Ook
Oord (2002) beschrijft voor wintergranen smient als een mogelijks schadeveroorzakende
soort. Hierbij wordt vermeld dat deze schade zich vooral tijdens het najaar en de
wintermaanden voordoet en gecombineerd kan gaan met bevuilingsschade en/of
verslemping van de bodem (Oord 2002). Zo keerde het Nederlandse Faunafonds voor de
periode 2004-2008 jaarlijks gemiddeld € 640.798 ± 78.943 uit voor schade veroorzaakt
door smienten (Faunafonds, 2009). Het aandeel dat daarin voor smientenschade op
wintertarwe werd uitgekeerd is moeilijk te achterhalen, temeer omdat het in een aantal
schadegevallen gecombineerde schade door smienten en ganzen betrof. Wanneer echter
de Nederlandse gegevens van het Faunafonds voor de winter 2008/2009 worden
bekeken werd in 18 gevallen een schadevergoeding uitgekeerd voor schade aan
wintertarwepercelen die uitsluitend aan smient werd toegeschreven (Faunafonds 2010a
en b). Hierbij werd op percelen met een gemiddelde oppervlakte van 20,2 ± 27,3 ha op
gemiddeld 3,7 ± 3,2 ha schade vastgesteld (Faunafonds 2010a en b). Deze schade werd
getaxeerd op een gemiddeld verlies van € 189 ± 134 per begraasde hectare (Faunafonds
2010a en b).
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Vraag 2
Kan de schade die op de bijgevoegde foto’s te zien is veroorzaakt zijn door
andere (beschermde, niet bejaagbare) wildsoorten?
Ter verduidelijking van dit antwoord worden hier de bijgevoegde foto’s in het verslag
opgenomen.

Foto’s van het betreffende perceel en de omgeving (Bron ANB-West-Vlaanderen)

Het meest volledige overzicht van mogelijke schade aan de verschillende gewastypes
wordt gegeven in Oord (2002). Dit handboek beschrijft schadegevallen in Nederland, een
situatie vergelijkbaar met de Vlaamse situatie. Voor schade aan wintergranen worden in
dit handboek een groot aantal vogelsoorten opgelijst. Een samenvattende lijst van al
deze soorten met respectievelijke schadetypes en schadeperiodes is opgelijst in tabel 1.
Tabel.1: Lijst van schadeveroorzakende vogelsoorten met respectievelijke schadetypes en -periodes in
wintergranen (naar Oord (2002))

Vogelsoort

Schade

Periode

wilde eend

vraatschade1

gehele teeltperiode

smient

vraatschade

herfst/winter

soms in combinatie
met bevuilingschade
en/of bodemverslemping

ganzen
(overwinterend)

vraatschade

winter/lente

vaak in combinatie
met bevuilingschade
en/of bodem-

1

Opmerkingen

Vraatschade: de dieren eten een deel van de plant op
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verslemping.
ganzen
(overzomerend)

vraatschade

gehele teeltperiode

knobbelzwaan

vraatschade

gehele teeltperiode

soms in combinatie
met bevuilingschade
en bodemverslemping.

kleine zwaan

vraatschade

herfst/winter

soms in combinatie
met bevuilingschade
en bodemverslemping

meerkoet

vraatschade

herfst/winter/lente

waterhoen

vraatschade

kiemperiode

fazant

vraatschade

zaai-/kiemperiode

houtduif

vraatschade

lente/zomer

schade met name in
gelegerd graan, soms
in combinatie met
vertrapping- en/of
bevuilingschade.

vraatschade

lente/zomer/herfst

vooral in gelegerd
graan

scholekster

vraatschade

voorjaar

huismus

vraatschade

zomer

spreeuw

pikschade2

lente/herfst

meeuwen

vraatschade

zaaiperiode

wilde zwaan

stadsduif
holenduif
Turkse tortel
zwarte kraai
kauw
roek

pikschade aan
kiemend graan

Afgaande op de datum (10 januari) waarop de begrazing in dit geval plaatsvond, blijven
enkel wilde eend, smient, ganzen, zwanen en meerkoet als potentiële schadesoorten
over.
De keutels, die op de foto’s zichtbaar zijn, hebben de typisch langgerekte vorm en
donkere kleur van plantenetende zwanen-, ganzen- en eendensoorten, wat meerkoet
uitsluit (zie: Brown et al., 2003; Van Diepenbeek, 2007). Waar bij eendensoorten als
wilde eend en smient de keutels in de regel niet langer zijn dan 3,5cm, zijn de meeste
keutels van ganzen langer dan 5cm en bij zwanen zelfs langer dan 8cm (Brown et al.,
2003; Van Diepenbeek, 2007). In verhouding tot de op de foto zichtbare kiemplantjes
van wintertarwe lijken de keutels dus te klein om afkomstig te zijn van ganzen of
zwanen. Wel is het te betreuren dat bij het nemen van de foto geen absolute maat (vb.
meetlat of voorwerp van gekende grootte), als referentie werd meegenomen om dit met
absolute, kwantificeerbare zekerheid te bevestigen. Na mondelinge terugkoppeling met
ANB (buitendienst West-Vlaanderen) werd bevestigd dat het hier wel degelijk
2

Pikschade : de dieren pikken delen van de plant zonder een volledig deel op te eten
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‘eendenkeutels en –sporen’ betrof (Maddelein & Verhaeghe, pers. meded.). Daarnaast
wijst de vermelding dat de schade gedurende de nacht optrad ook uitdrukkelijk in de
richting van eendensoorten (Devos, pers. meded.).
De schade lijkt dus in dit geval te moeten toegewezen te worden aan smient, of
eventueel wilde eend. Op basis van de hier verstrekte informatie, met uitzondering van
de determinatie op soortniveau door de schadelijder, valt wilde eend immers niet volledig
uit te sluiten.
Zowel smient als wilde eend worden in Vlaanderen als wildsoorten beschouwd waarop de
jacht in het voorbije jaar was geopend. Samenvattend kan dus worden gesteld dat de
schade niet kan zijn veroorzaakt door een andere (beschermde, niet bejaagbare) soort.

CONCLUSIE
In het kader van dit advies komen wij tot de volgende conclusies:
Als antwoord op vraag 1: Smienten kunnen in Vlaanderen tijdens de wintermaanden
(aanzienlijke) schade aan de teelt van wintertarwe veroorzaken.
Als antwoord op vraag 2: Het schadegeval dat hier wordt beschreven werd waarschijnlijk
veroorzaakt door smient. De schade kan niet zijn veroorzaakt door een andere soort die
in Vlaanderen het statuut van beschermde, niet bejaagbare soort heeft.
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