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In de meeste landen, zeker binnen Europa, worden gegevens inzake
p pulatiedynam!ek, verspreidingsarealen en habitatvereisten van
18 a 8 uiterst relevant referentiekader aangewend bij de
uitwerking van gepaste natuurbehoudsmaatregelen, zowel naar soorten
als gebieden toe.
In Vlaanderen hebben vroeger reeds de aanwezigheden van grote
concentraties overwinterende watervogels of ganzen mede geleid tot de
aanduiding van gebieden met een internationale betekenis via de
RAMSAR-Conventie (1971), de EU-Vogelrichtlijn (1979) en EUHabitatrichtlijn (1992).
Momenteel worden bijkomende beleidsinspanningen geleverd om te komen
tot aanduiding van samenhangende ecologische netwerken, en dit zowel
op Vlaams niveau (VEN), als in Europese en mondiale context. Hierbij
dient verwezen naar bijkomende aanwijzing van 'speciale
beschermingszones' voor Natura 2000 (EU) en van wetlands in het raam
van de Ramsar-conventie. Ook eventuele inpassing in de 'AfricanEuras·an Migratory Waterbird Agreement' (AEWA) onder de Bonnconv tie lijkt wenselijk.
De volgende stap is de implementatie van concrete soorts- en
gebiedsgerichte beheersmaatregelen in het kader van hierboven
genoemde beleidsinstrumenten. Hiertoe is een grondig inzicht in o.m.
aaotalsevoluties, verspreidingsmechanismen, voedsel- en
gedragsecologie van ganzen (en watervogels in het algemeen) vereist.
Met name diverse aspecten en intensiteiten van grondgebruik
(gebiedsbescherming, agrarische aktiviteiten, jacht, recreatie,
verstoring) hebben in de laatste decennia grondige wijz' 'ngen
ondergaan, die significante invloeden kunnen uitoefenen op aantallen
en overwinteringsareaal van de ganzen. Inzicht in deze effecten is
essentieel om te voldoen aan habitatvereisten van deze vogels,
noodzakelijk voor hun instandhouding; anderzijds kan het
verspreidingsbeeld van ganzen zelf als indicator voor achterliggende
habitatkwaliteit worden aangewend.

1.2

Projectomschrijving

Dit project beoogt de relevante gegevens uit het lange termijn
onderzoek van E
diverse medewerkers samen te brengen en
aan te vullen met gericht terreinonderzoek in 2000/2001, teneinde de
bekomen inzichten te vertalen naar een beheersvisie voor
overwinterende ganzen in Vlaanderen in het licht van regionale zowel
als internationale ecologische netwerken.
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40 jaar zijn de aantallen overwinterende ganzen (en hun
1
e en gr ndig veranderd
e aantalstoename gebeurde vooral in de Oostkustpolders een
·'d~~"4~~"vol e n het verspreidingspatroon van de ganzen.
z~
permanent wijzigend landbouwgebruik met vnl. sterke
.f~~~~~de oppervlakte historisch permanent grasland en toenemende
de polder heeft wellicht sterke invloed op
reidingspatronen en zelfs voedselpreferenties van de ganzen.

Dit VLlNA-onderzoeksproject (looptijd 1 jaar) werd opgebouwd rond 3
oofdvr a.gen
1

Wat is de betekenis van de in Vlaanderen overwinterende
ganzenaantallen op niveau van de West-Europese populaties?
Welke zijn de te verwachten trends? Welke is de betekenis van
4e Vlaamse overwinteringsgebieden (de zuidelijke areaalsgrens
tiJdens normale winters) voor de opvang van de populaties in
periodes van extreme koude?
Welke habitatkwaliteiten (vormparameters, voedsel, water,
verstoring) en relaties op landschapsniveau bepalen de
aanwezigheid van ganzen in het overwinteringsgebied? kan
hieruit de draagkracht van dit gebied worden afgeleid?

3.

In hoeverre kan/moet de aanwezigheid van ganzenconcentraties
w~den beheerd in relatie tot agrarisch grondgebruik? Welke is
de functie/potentie van bestaande of op te richten reservaten
of andere beschermde gebieden (Vogelrichtlijn, Ramsar)? Welke
maatregelen van natuurherstel en -ontwikkeling kunnen worden
getroffen?

Deze sterk beleidsgerichte vragen werden in de verschillende delen
van het projekt uitgewerkt.
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~ ......opese context

1987-2000)

'DeIs 'e1Jingen en werkwijze
a Vlaanderen overwinterende ganzen worden tijdens het
terbalfjaar (oktober-maart) in het kader van de internationale
~l nqen, georganiseerd door Wetlands International, midmaandelijks
..... \_~~~, Voor de Oostkustpolders zijn hiernaast ook aanvullende
l1ngen beschikbaar. In dit hoofdstuk worden de trends en evoluties
de twee algemeenste soorten (de Kolgans Anser albifrons en de
eine Rietgans Anser brachyrhynchus) in de periode 1987/88 tot
100 besproken. Hierbij sluit het aan bij het artikel van Meire et
a1 (1988) dat de aantallen en verspreiding in Vlaanderen tussen
1911/82 en 1986/87 behandelde.

2.

Conclusies
Vlaanderen speelt, doordat het op de zuidgrens van het
winterareaal van de Kolgans en Kleine Rietgans ligt, op
internationaal vlak een belangrijke rol als
overwinteringsgebied voor deze soorten. Hierdoor vormen de
Vlaamse pleisterplaatsen een noodzakelijke opvangzone voor
ganzen die tijdens strenge winters gedwongen worden naar het
zuiden te trekken. Bovendien verbleven in de voorbije jaren
telkens 75 tot ruim 90% van de op Spitsbergen broedende Kleine
Rietganzen in de Vlaamse kustpolders.
In Vlaanderen kunnen vier belangrijke overwinter gsgebieden
worden onderscheiden. Dit zijn de Oostkustpolders (W-Vl.), de
IJzervallei (W-Vl.), de polders van NO-Vlaanderen (O-Vl.) en de
polders van de Beneden Schelde (Ant.). Recent werden ook
meerdere honderden overwinterende Kolganzen gesignaleerd in de
Maasvallei (Lim.).
Het belangrijkste Vlaamse overwinteringsgebied wordt gevormd
door de Oostkustpolders. Hier overwintert jaarlijks 60 tot 85%
van de Vlaamse winterpopulatie. De stijgende aantalstrend die
tijdens de voorbije 13 winters werd vastgesteld is een
verderzetting van de trends die ook voordien werd waargenomen.
Vooral bij de Kleine Rietgans is deze trend uitgesproken. De
Oostkustpolders zijn tevens het enige wintergebied van deze
soort in Vlaanderen.
In de 1
ren '90 ontwikkelde de IJzervallei zich van
een opvanggebied waar enkel tijdens harde winters grote
aantallen ganzen werden waargenomen tot een vaste
winterpleisterplaats. Vooral sinds 1996/97 is dit verschijnsel
uitgesproken. Dit kadert vermoedelijk in de westwaartse
uitbreiding van de ganzen die aan de Oostkustpolders
overwinteren. Mogelijk vormt de IJzervallei een overloopgebied

3

B 008tkustpolders, waarbij
:~~._~!,-,~~l:~Ocu:v.1egt ~Qr de

een deel van de ganzen op de
IJzervallei. Verwacht wordt dat
e toekomst de aantallen n dit gebied zullen toenemen.
oud van d~ foerageerqebieden in de polders langs de
~~~:
elde is noodzakelijk voor het voortbestaan van dit
~.~n,~nteringsgebied voor de Kolgans.
internationale belang van de Vlaamse
vanzenoverwinteringsgebieden is een goede bescherming van deze
hoogst noodzakelijk.
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de periode

de OQstkustpolders waren bijzonder veel gedetailleerde gegeven$
ndeA (minimapl 14-daagse tellingen ged
de het volledige
1959).
werden verder gezet. Aanvullend onderzoek in de
~~~~·t.Per1ode (winter 2000/2001) zorgde voor bijkomende informatie.
~~l .•!~anzengroepen werden per soort gerelateerd aan de standaardkaart
ndeling van deze regio in een 12-tal poldercomplexen met in
~~~ 80 ge~ummerde deelgebieden
~~~,~~rzoeksluik omvatte het verwerken van de in dit projekt
~al beschikbaar gemaakte gegevens, na aanvulling van de
q,~ba e. Hoofdaccent lag bij langetermijn-trends en fenologie,
Q~Oloqische invloeden en evolutie van aantallen gerelateerd aan
otale populatieomvang van de betrokken soorten. Op die manier
eep inschatting gemaakt van de evolutie van de overwinterende
llen in de Oostkustpolders en hun verspreiding.
:~B~~~~oen vanaf
~.~~~i tellingen

analyse van de temporele aantalspatronen bood de database
om voor de Oostkustpolders de evolutie van de
verap~eidingsgegevensmet behulp van GIS te onderzoeken. Op basis van
kartografische koppeling van de onderscheiden poldercomplexen met een
a~ezigheidsscore (frequentie en aantallen ganzen) kon de relatieve
belangrijkheid van elk deelgebied, de habitatpreferenties evenals
mogelijke patronen in het gebruik van de poldergebieden worden
nagegaan.
~~~.een

~Qqelijkheid

.3.2

Resultaten

In de afgelopen jaren Z1Jn in totaal 18 ganzensoorten in de
Oostkustpolders waargenomen, maar 98% van het totaal aantal
waargenomen ganzen heeft betrekking op Kolganzen en Kleine
Rietganzen, waarvoor de Oostkustpolders een belangrijke functie
vervullen. Binnen de in de Oostkustpolders overwinterende groep van
ganzen neemt de Kleine Rietgans een steeds belangrijkere plaats in.

Het maximum aantal ganzen in de Oostkustpolders is in de afgelopen 40
jaar s~er~ toegenomen. Dit geldt voor beide soorten. Bij Kleine
etganzen staat die ontwikkeling los van de populatiegrootte en de
t engheid van de winters. De aantalstoename is echter niet lineair
e het blijkt
e winter van 1978/79 een keerpunt vormt.
Vanaf dat moment zijn de aantallen sneller toegenomen en vanaf begin
xen negentig is die toename nog verder versneld. Die ontwikkeling
keeft er toe geleid dat het belang van de OKP voor de Kleine Rietgans
zeer sterk is toegenomen (tot 90% van de populatie).
De toename in de aantallen Kolganzen laat zo'n versneld patroon niet
z en Bier is door de jaren heen het aantal lineair toegenomen. Het
5

Kolganzen in een winter wordt daarnaast sterk
de winter. Hoe strenger de winter, des
len.

~1I~~f,~engheid van

4uur van ganzen in de Oostkustpolders is sinds halverwege
ij aan verandering onderhevig geweest, waarbij er enkele
·~~~t~~ke verschillen zijn tussen beide soorten. Tot het eind van
~ entig hadden Kleine Rietganzen de neiging om steeds later
P~I~,,~e~
en Na de strenge winter van 1978/79 heeft er een omslag
~t ~ 7Onde~ en komen ze steeds vroeger aan. Kolganzen daarentegen
~en al vanaf halverwege de jaren zestig de neiging om steeds
vroeger te arriveren in de Oostkustpolders. In de afgelopen tien jaa
d~ aankomstdat~ voor beide soorten met 0
eer een week
~e roeg~. Ook bij de vertrekdatum zijn er opmerkelijke verschillen
tussen beide soorten naar voor gekomen. Tot het einde van de jaren
zeventig vertrok de Kolgans in de loop der jaren iets vroeger uit het
·ed, maar na de winter 1978/79 vond er een omslag in dat patroon
ats en gingen ze steeds later uit het gebied weg. De Kleine
Rietganzen vertrokken tot het eind van de jaren tachtig steeds
ro~r uit het gebied, maar vanaf dat moment is er een sterke
ve~ndering opgetreden in de vertrekdatum en zijn de ganzen steeds
l~ in de OKP gebleven. Het moment waarop de Kleine Rietganzen het
;eb èd verlaten blijkt daarbij sterk te worden bepaald door de
weersomstandigheden in de tweede helft van de winter. Hoe zachter het
e
die periode, des te eerder vertrekken de ganzen. Bij
Ko anzen is een dergelijk verband niet gevonden en lijken andere
fao ren dan het weer van invloed te zijn op het vertrek uit het
geb ~ Al met al heeft dit er toe geleid dat Kolganzen sinds het
begin ~an de jaren negentig nu ongeveer 12 dagen later uit gebied
weggaan en Kleine Rietganzen zelfs ruim drie weken later.
De verspreiding van zowel Kolgans als Kleine Rietgans vertoont een
evolutie. Tijdens het grootste deel van de jaren '60 en '70
waren vooral de gebieden rond Damme de traditionele pleisterplaatsen.
Sporadisch werden ook ganzen buiten deze zone gezien, met als
opmerkelijkste feit de vestiging van een nieuwe jaarlijkse
pleisterplaats te Speien in de jaren '70 met vrijwel uitsluitend
Kleine Rietganzen.
Een belangrijke verandering in het verspreidingspatroon werd
veroorzaakt door de harde winters 1978/79 en 1981/82 waarin hoge
aantallen ganzen naar Vlaanderen moesten uitwijken. Talrijke gebieden
werden hierbij voor het eerst bezocht en algemeen wordt aangenomen
dat deze feiten aan de basis lagen voor de ontdekking als
pleisterplaats van de Oostkustpolders in hun geheel. Dit werd
bovendien ook in de hand gewerkt door het instellen van een nationaal
jachtverbod op ganzen in 1981, waardoor de rust in de hele polder
werd gegarandeerd.
Ook de periode 1981/82 tot 1986/87 werd gekenmerkt door een aantal
strenge winters (1984/85, 1985/86 en 1986/87) tijdens dewelke opnieuw
hoge aantallen ganzen n~r de Oostkustpolders uitweken. Tijdens
dergelijke win ers wordt duidelijk dat het gebied erg belangrijk is
als uitwijkplaats wanneer het voedsel in noordelijker gelegen
overwinteringsgebieden door sneeuwval onbereikbaar is geworden.
Deze drie opeenvolgende harde winters luidden de definitieve
ingebruikname van de volledige Oostkustpolders als
overwinteringsgebied in.
~te~ke
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200012~Ol werden de gedragingen van willekeurig
ganzen in het veld gevolgd. Van elke waargenomen
~~en de volgende karakteristieken genoteerd: tijdstip,
ef"~_i gerichtheid, groepsgrootte en groepssamenstelling, per
~. .~.~~
a verstoorde ganzen en duur van de verstoring. om de
·__~nke~
Sldsstructuur tussen bovenstaande
iabelen bloot te
erden de ~argenomen aantallen geanalyseerd aan de hand van
_~b1irl_b~ lnCl)dellen.

~~~~titllende

types bronnen leiden tot verschillende soorten
• Mensen die het gebied betreden, kleine vliegtuigjes en
loopters leiden meer dan globaal genomen tot verstoringen met
een sterk energieverlies. Roofvogels, kanonnetjes en toeteren met
de wa en hebben daarentegen maar een gering effect.
~li'·~~is
doelhewust veroorzaakte verstoringen zijn mensen die het
gebied betreden, kanonnetjes en bestuurders die toeteren met de
en. De gerichtheid van een verstoring heeft echter geen effect
d~reactie die erop volgt.
reactie die ganzen vertonen op een verstoring is afhankelijk
~n de grootte van de groep waarin ze zich bevinden. Bij een
middelmatige groepsgrootte (ca 200-1000 ganzen) wordt de minst
u~ gesproken reactie vertoond.
De verstoringsbronnen verschillen al naargelang de
groepssamenstelling. Kleine Rietganzen ondervinden meer verstoring
van mensen langs de weg, van helicopters en van kanonnetjes.
Ook de reactie verschilt al naargelang de groepssamenstelling.
Weglopen of kort opvliegen komt vaker voor bij Klein Rietganzen.
Wo dt er opgevlogen, dan zullen Kolganzen eerder ter keren,
terwijl Kleine Rietganzen vaker ver weg zullen vliegen.
Verstoringen die op zich al een sterk energieverlies met zich
meebrengen duren extra lang.
Verschillen tussen complexen alsook de effecten van opeenvolgende
verstoringen moeten nader worden onderzocht.
~fêtibe
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de winter
groepen
e end.
ëbi en

2000/2001 werden in een aantal studiegebieden de
ganzen op regelmatige tijdstippen geteld en op
Op basis van deze gegevens werd voor elk perceel in
het ganzengebruik (uitgedrukt als gansdagen)
al~. ~aarnaast werden voor elk perceel een groot aantal habitatkarakte~istieken op landschapsniveau bepaald: oppervlakte, vorm,
dge.bruik, afstand tot wegen, afstand tot urbanisatie, percentage
oppervlakte bosjes in de omgeving, etc. Via de techniek van GLM's
Q ,~oogd het ganzengebruik te verklaren aan de hand van deze
Sb tatkenmerken. Daarnaast werden de percelen in clusters verdeeld
al naargelang het ganzengebruik, waarbij onderscheid werd gemaakt
ussen beide soorten en tussen beide winterhelften. Daarna werden de
habitat-kenmerken van percelen tussen clusters vergeleken, hetgeen
indicaties oplevert omtrent verschillen in habitatselectie tussen
soorten en tussen winterhelften.

2

Belangrijkste resultaten en conclusies

H,t landgebruik is de meest bepalende factor in de habitatselectie
ganzen aan de OKP. De voorkeur van zowel Kolganzen als Kleine
Rietganzen gaat ontegensprekelijk uit naar permanente graslanden,
waarbij er kan worden opgemerkt dat vooral de Kolgans daarbinnen
nog een iets grotere voorkeur heeft voor de reliëfrijke
graslanden. In tweede instantie wordt door de Kolgans ook gebruik
gemaakt van malsstoppel en door de Kleine Rietgans van gescheurde,
maar heringezaaide graslanden en van akkers ingezaaid met
wintergraan.
Grote, aaneengesloten complexen van permanent grasland zijn bij de
ganzen sterker in trek dan een geïsoleerd perceel.
~er het algemeen behouden ganzen een zekere veilig
fstand tot
wegen en tot bebouwing. Opmerkelijk is dat Kolganzen een grotere
afstand tot hoofdwegen behouden dan Kleine Rietganzen. Deze
laatste staan in de literatuur nochtans bekend om hun grotere
verstorings-gevoeligheid.
Openheid is een belangrijke factor voor zowel Kolgans als Kleine
Rietgans. Openheid wordt vooral beperkt door bebouwing, door
bosjes (bijvoorbeeld populierenaanplanting), boomgaarden, etc en
in mindere mate ook door de aanwezigheid van bomenrijen.
Perceelsoppervlakte en -vorm spelen slechts in mindere mate of
helemaal geen rol van betekenis bij de habitatselectie van ganzen
aan de OKP.
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.r inzicht te krijgen in de eisen die ganzen aan hun
leefomgeving stellen werd in detail onderzocht welke foerageerplekken
or ganzen werd~n geprefereerd en wat de kenmerken waren van die
lek~en Daartoe werd in vijf gebieden op veertien percelen een
t aQSect uitgezet waarlangs om de 15 m een meetpunt was geplaatst van
S mZ Hierin werd om de twee weken het volgende gemeten:
1
2.
3
4.

de begrazingsdruk die door ganzen werd uitgeoefend gedurende de
periode tussen twee controlerondes door het tellen van
ganzenkeutels binnen het meetpunt als maat voor de preferentie
de hoogte van het gras als maat voor het voedselaanbod
de bedekking van het meetpunt met gras als maat voor het
voedselaanbod
de bedekking met water van het meetpunt als maat voor het
wateraanbod

Do
het meten van keutelintervallen bij zowel Kleine Rietganzen, als
Ko ganzen werd de begrazingsdruk gecorrigeerd voor verschillen in
keutelproductie per tijdseenheid tussen beide soorten.

6.2

Resultaten

Uit de cumulatieve aantallen keutels binnen de gebieden is gebleken
dat de gebieden binnen het ganzenseizoen op zeer verschillende wijze
werden benut door de ganzen, zoals ook al bleek uit de tellingen.
Sommigen worden gedurende het gehele seizoen door gan en gebruikt,
terwijl andere gebieden slechts in een korte periode oor de ganzen
werden gebruikt, maar dan wel zeer intensief.
Binnen een gebied werd in het begin van het seizoen de hoogste
begrazingsdruk in het centrum van de gebieden en percelen gemeten.
Later in het winterseizoen nam de begrazingsdruk in de periferie van
de gebieden en percelen toe.
Door de grashoogte aan het begin van het ganzenseizoen te vergelijke
met die aan het eind van het seizoen, bleek dat de verschillen in
grashoogte binnen een perceel tijdens het seizoen kleiner werden. Dit
zou kunnen duiden op geleidelijke uitputting (depletie) van het
voedsel gedurende het seizoen. De gevolgen daarvan kunnen tweeledig
zijn. De gan~
z eh daardoor verplaatsen naar andere gebieden
en/of ze schakelen over op andere voedselbronnen. In beide gevallen
zou depletie medebepalend kunnen zijn voor veranderingen in het
verspreidingspatroon. Of er sprake is van depletie is onderzocht door
de afname in grashoogte gedurende het seizoen te vergelijken met de
grashoogte bij aanvang van het seizoen. De helling van de
9
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%99 essielijn is daarbij gebruikt als indicator voor de
e "ed na ~en alle gebieden zwaar begraasd en was
een zekere vorm van depletie.

van de voorkeur door ganzen voor bepaalde
een index ontwikkeld, waarbij zowel rekening
bouden met de soortssamenstelling van de groep, als met het
~~~~~:r~ganzen dat zich in een gebied bevond. Daaruit bleek dat
_et een hoog voedselaanbod (zowel grashoogte als bedekking)
eprefereerd en dat natte plekken werden vermeden door
eraqerende ganzen. Uit een verder analyse bleek dat grashoogtes van
ongevee~ acht cm de voorkeur hadden bij de ganzen.
~.~j~~,+en

'~"~~e~~~eh is

aanw,zigheid van water had een negatieve invloed op de keuze van
ráqe.rpiekken, maar bleek van eminent belang voor de ganzen, omdat
aanwezigheid van water het mogelijk maakte om op het land te
a en De ganzen hoeven dan geen lange vluchten te maken naar een
aspp,laats. Bovendien is daardoor ook voldoende drinken in de
erageeromgeving aanwezig en zijn drinkvluchten ook niet langer
noodzakelijk. Dit bijzondere en unieke fenomeen is alleen mogelijk
door de aanwezigheid van reliêfrijke graslanden.
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.~~~en, en dan in het bijzonder de Oostkustpolders, is tijdens de
orb! e deoennia uitgegroeid tot een belangrijk overwinteringsgebied
oor ~zén. Sinds de jaren '70 zijn de populaties van bijna alle
• zen oorten sterk in omvang toegenomen. De aantalsstijging van de
Q g.n8 in Vlaanderen is minder snel verlopen dan wat kon worden
verwac t op basis van de populatiegroei, dit in tegenstelling tot wat
bij de Kleine Rietgans werd vastgesteld. Opvallend bij de
aantalstoename vàh deze laatste soort is dat ze gegon op het moment
dat in Vlaanderen de ganzenjacht werd afgeschaft. Hiernaast waren de
strenge winters medio jaren '80 een drijvende kracht bij het
ó tdekken van nieuwe gebieden, waarbij vooral een uitbreiding in
westelijke richting werd vastgesteld.

Het belang van de Oostkustpolders voorganzen
Aangezien tot 90% van de Spitsbergse Kleine Rietganzen en 2,5-5% van
de Kolganzen (Baltische-Noordzeepopulatie) geregeld in de
Oostkustpolders overwintert heeft dit gebied een uitgesproken
internationale betekenis Vooral in strenge winters functioneert het
al overloop- en opvangareaal.
De totale verblijfsduur is in de afgelopen tien jaar met ongeveer
wee weken tot een maand toegenomen, vooral bij de Kleine Rietgans.
Be wegtrek wordt vooral bepaald door de temperatuur vanaf januari.
Van ganzen is algemeen bekend dat zij op hun voorjaarstrek de 'groene
golf' volgen van de eerste grasgroei.
Niet alle gebieden binnen de Oostkustpolders worden even sterk door
ganzen bezocht. In de afgelopen 34 jaar werden vooral permanente
graslanden met microreliêf geprefereerd. Daarbij is niet zozeer de
vorm van een perceel, maar een voldoende oppervlakte bepalend.
Gebruik van kleinere percelen in de tweede winterhel
wijst wellicht
op een ~ermindering van de voedselbeschikbaarheid die eerst op de
meest geprefereerde delen zal afnemen. Daarnaast blijken ganzen
percelen uit te kiezen op voldoende afstand tot wegen of urbanisatie.
Ook vanuit dit oogpunt is de relatieve rust in de polders -dank zij
de stopzetting van de ganzenjacht sedert 1981- van wezenlijke
betekenis.
De openheid als belangrijk kenmerk van de Oostkustpolders is mede van
grote invloed op de habitatpreferentie. Gebieden met zelfs geringe
bedekking door bosjes of grote bomen laten een duidelijke
bezettingsafname zien. Openheid garandeert mede de draagkracht van
een gebied.
Het behoud of herstel van het open karakter en de relatieve rust
(jachtverbod op ganzen) is daarom van groot belang voor de capaci tei t
van de Oostkustpolders voor overwinterdende ganzen. Het verdient
aanbeveling om in de toekomst de benutting van het gebied door ganzen
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verwijderen van bosjes op voor ganzen
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de voorganzen belangrijke

• einde te voldoen aan onze verantwoordelijkheid voor het behouden
~ de significante ganzenpopulaties dient te worden gestreefd naar
e e bescherming van de gebieden. Een aantal poldercomplexen zijn
als natuurgebied' bestemd, en een belangrijk deel van de
ganzengebieden w~d in 1988 aangewezen als Vo lrichtlijngebied. De
ganzengebieden in het westelijke deel werden recent voorgedragen
onder de Voge1- en/of Habitatrichtlijngebied. De effectieve
bescherming van de voor ganzen zo noodzakelijke historisch permanente
g~slanden laat evenwel nog te wensen over (naleving van het
vegetatiebesluit). Buiten de NATURA 2000-gebieden is hun behoud
geheel onzeker. Met de vergunningsplicht voor wijziging van
historisch permanent grasland blijft problematisch.
Bet: stopzetten van de achteruitgang in het areaal historisch
per.manent grasland met microreliëf vereist een betere publieke
herkenbaarheid van beschermingszones en een krachttdadig optreden bij
overtredingen vanuit juridische hoek.

7.4

Toekomstige ontwikkelingen

Naar verwachting zullen de aantallen ganzen die tijdens de winter van
de Oostkustpolders gebruik maken in de nabije toekomst niet sterk
veranderen. Wel blijken de ganzen een tendens tot later vertrek te
vertonen.
Overwinterende ganzen brengen 90% van hun tijd door op permanente
graslanden. De geconstateerde afname van deze kan in de toekomst voor
problemen zorgen.
Een verdere westwaartse uitbreiding van het areaal naar het westen
(regio Oostende, IJzervallei) behoort tot de mogelijkheden.
Ongeacht de oorzaken die ten grondslag liggen aan de geleidelijke
toename van gebruik van akkerpercelen door ganzen, is het aannemelijk
te veronderstellen dat in de toekomst de discussie over
aansprakelijkheid met de landbouwers zal toenemen.
De sterke spreiding van de ganzen in de voorbije 20 jaar heeft
gezorgd voor een relatieve afname van de begrazingsdruk per gebied.
Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een oversaturatie van de
gebruikte gebieden.
Gezien de internationale verantwoordelijkheid die België heeft voor
met name de
s en de bijbehorende natuurwaarden die de
historisch permanente graslanden vertegenwoordigen (weidevogels,
botanisch), is het van groot belang om de Oostkustpolders als één
groot gebied te beschermen en te conserveren voor de toekomst.
De voorgenomen afbakening als Ramsar-gebied zal hier een belangrijke
vooruitgang betekenen.
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van qanzen dienen waar mogelijk bijpassend
dat kan afgestemd worden op de niveaus complex,
~c~l. Aanweziqheid van voedsel (graslanden) en rust
'!!~~~re.l_o ) dient 9P hoogste vlak gegearandeerd. Keuze van gebieden
1e Qpenpeid en vermijden van verstoringsactiviteiten positief
~~fqr~~den belnvloed. Keuze van de foerageerpercelen vergt zorg
vO~QeDde opperv~akte, afwezigheid van vaste verstoringsbronnen
en voor.l van voedselaanbod (grashoogte en be ekkingsgraad) evenals
~ waterpeilbeheecsing (plas-dras).

~!'~~1.!;~~'j,en,
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. _1JitJIDlisl !H IJ'fJIJf'llnillgs1VJart (BWK)
t~~I~ in het landqebruik kunnen van qrote invloed z1Jn op de
~~.,~·~~.qan~en binnen de overwinterinqsqebieden. De eerste versie

inmiddels sterk verouderd en qeactualiseerde
waren enkel beschikbaar voor qebieden met qroene
ertmmdng. Daardoor kon dit in deze studie leiden tot foutieve
~~%~.~atie an onderzoeksresultaten. Dit pleit voor een versnelde
u lisàtie van de BWK en onderzoek naar de mogelijkheid van een
monitor±n98ysteem om veranderingen in de biolcqische waardering op de
lwngêre termijn t~ kunnen vaststellen en volgen.

tJliiiJghrklJt 1Nl1l til otJmVi1lteringsgebietiln
Binnen de overwinteringsgebieden kunnen vele typen grasland en
bouwland worden onderscheiden. Op basis van de aanwezige biomassa en
~e voedselbehoefte van de verschillende soorten ganzen kan de
dtaaqkracht ('carrying capacity') van de verschillende soorten
percelen worden ingeschat. Door dit te koppelen aan de ruimtelijke
liqqinq van de percelen ten opzichte van bijvoorbeeld wegen of
bebouwinq kan de potentiêle opvangcapaciteit van een gebied worden
bepaald en kan aan de hand van scenario's worden onderzocht wat het
effect is van bepaalde ingrepen of beschermingsmaatregelen in een
qebied op de opvangcapaciteit voor ganzen binnen dat gebied en voor
de Qostkustpolders als geheel.

rJitIIIisseli1lg bissengebietiln
om te onderzoeken of de

verschillende overwinteringsgebieden op
zichzelf staande gebieden vormen, dan wel een groot geheel vormen, is
onderzoek naar uitwisselinq tussen gebieden door individuen gewenst.
De onderlinge samenhang tussen gebieden kan zodoende in kaart worden
gebracht. Zo zou tevens kunnen worden onderzocht of het toenemende
qebruik van de IJzervallei in direct verband staat met de evoluties
in de Oostkustpolders, dan wel een zelfstandig fenomeen is. Het
volgen van individueel herkenbare ganzen (met nekringen) biedt tevens
de mogelijkheid om de 'turnover' van een gebied te ber enen. Dat
houdt in een berekeninq van het aantal ganzen dat daadwerkelijk
qebruik maakt van een gebied. Hieruit kan blijken dat een nog groter
deel van de populatie dan op grond van de aantalsmaxima is berekend
qebruik maakt van een qebied. Tenslotte ligt het voor de hand om bij
dit onderzoek een aantal qanzen van een zender te voorzien waardoor
continu de verplaatsingen binnen en tussen gebieden kan worden
qevolqd.

eo.titie
Hoewel er met grote regelmaat gemengde groepen van ganzen worden
waarqenomen, zijn er redelijk wat gebieden waar voornamelijk één van
beide soorten
aargenomen. Ook in de loop der winters ontstond
een toenemend verschil in verspreidingspatroon van Kolganzen en
Kleine Rietqanzen. Dit kan enerzijds een gevolg zijn van verschillen
in habitateisen tussen beide soorten, maar kan ook worden veroorzaakt
doordat de ene soort dominant is over de ander. In dat kader is de
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belang en niet te vergeten de
orde mogelijke competitie
is van belang voor de te nemen

"'.rwlflJfW atlitr
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8Jlt',DI_leden

voor de opvang van overwinterende ganzen kan
en vo andere natuurdoelstellingen binnen een
tiifl[r~t:f3!'l-· bij oorbeeld de gevolgen van ganzenbegrazing in de
a aslandbroeders in het voorjaar, zoals weidevogels?
~"·~nzet hiertoe kan een vergelijking zijn in
ijll~~ba.:id en broedsucces van weidevogels tussen gebied
ef én extensief door ganzen wor
gebruikt.
~~~r o~ erzoek is gewenst naar de mogelijke effecten van
ende ganzen op de botanische samenstelling en totale
~~~~~~eit van historisch permanente graslanden.
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