Over een oud wijf met een halsband : Canadese Gans BAA in de kijker
Binnen een onderzoek naar aantallen, verspreiding en ecologie van de verwilderde Canadese Gans Branta canadensis in Vlaanderen, het zogenaamde
Project Honker, werd vanaf 1995 gestart met een specifiek halsbandproject in
samenwerking met de Belgische Ringdienst. Het doel was de verplaatsingen en
de dispersie van deze verwilderde populatie, zowel ruimtelijk als seizoenaal, beter te leren kennen. Tussen 1994 en 2003 werden in 17 verschillende gebieden
in totaal 195 nekringen en 69 pootringen aangebracht bij zowel adulte als
onvolwassen vogels. Ondertussen zijn er al duizenden terugmeldingen verricht
en hebben we een goed inzicht gekregen van het doen en laten van de ganzen.
De eerste gans die een halsband kreeg met een individuele code, BAA, werd
gevangen in het Maaltepark in Sint-Denijs-Westrem nabij Gent (Oost-Vlaanderen) op 23 juni 1995. De vogel was als volwassen wijfje al twee jaar ervoor, in
juni 1993, met een metaalring voorzien door Valére Geers, één van de grote
bezielers van het halsbandproject. Hij was het ook die erna de eerste halsband
aanbracht, onder het wakend oog van zoon Patrick en Anny Anselin. Sindsdien
werd madam BAA nog 61 keren waargenomen, door 25 verschillende personen.
Met uitzondering van 2003 en 2005 werd de gans tot in 2009 elk jaar tenminste
eenmaal gezien. De vogel broedde in het Maaltepark in 1996, 1997 en 1999. Er
zijn daar ook waarnemingen in het broedseizoen van 2001, 2004 en 2005, echter zonder details over broedgedrag. BAA verplaatste zich in het Gentse vooral
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tussen het Maaltepark en gebieden in de omgeving ten zuiden van de stad
zoals Nieuwenhove in Zwijnaarde, het Mieregoed in De Pinte, de Oudmeers in
Zevergem, Scheldekant te Eke en Kallemoeie te Nazareth in de Scheldevallei,
en aan de westkant in de Leievallei onder andere aan de Hoge Lake, Drie Leien
en Assels te Drongen, en de nabijgelegen Bourgoyen-Ossemeersen te Gent.
Waarnemingen buiten het Gentse waren er enkel eenmaal in de Kraenepoel bij
Aalter en eenmaal te Beernem aan de Warande. Geen grote reiziger dus. BAA
werd onlangs, op 2 september 2009, nog gezien in de Bourgoyen door Alex
van Herrewege. Ondertussen is BAA minstens 17 jaar oud (was al adult in 1993)
maar misschien wel enkele jaartjes ouder! Dat ganzen oud worden is geweten,
maar van de Canadese Ganzen in Vlaanderen is dit voorlopig de oudste waarvan we gegevens hebben!
Ondertussen komen er steeds minder waarnemingen binnen van vogels met
halsbanden. Een aantal zijn gestorven, andere “verdwenen” zonder sporen
na te laten. Maar elke waarneming blijft interessant! We maken dan ook van
deze gelegenheid gebruik om alle waarnemers te vragen hun gegevens van
Canadese Ganzen met halsbanden door te blijven geven aan Stijn Cooleman,
beheerder van de Honkerdatabank.
Je ontvangt dan een overzicht van de levensloop van je waargenomen gans.
In ieder geval hartelijk dank bij voorbaat voor de medewerking!
Stijn Cooleman & Anny Anselin
stijn.cooleman@skynet.be
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