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Op vraag van enkele projectpartners w erd  b innen he t pro ject Invexo (www.invexo.be) door INBO-medewerkers in ju n i een zo- 

m erganzentelling georganiseerd in  West-Viaanderen. Het was in  2010 m oe ilijk  gebleken om een volledig beeld te krijgen van de 

ruilocaties. H ierdoor b lee f in da t ja a r he t aantal afvangstacties, een van de pijlers van he t ganzenbeheer binnen Invexo, beperkt 

in  West-Viaanderen. We concentreren ons in deze bijdrage op Canadese en grauwe gans, de twee meest voorkom ende soorten 

in  he t pro jectgebied waarvan de populaties in he t kader van Invexo worden beheerd.

Inleiding

Tijdens hun levenscyclus maken ganzen geb ru ik  van verschillende gebieden. Over de 

broed- en overw in teringsgeb ieden is in V laanderen vrij veel in fo rm a tie  voorhanden 

via atlas- en m on ito ringp ro jecten . De gebieden die ge b ru ik t w o rden  ais ruiplaatsen 

zijn daarentegen meestal m inder goed gekend. Ganzen en andere watervogels z ijn  

extra kwetsbaar in de ru iperiode om dat ze dan t ijd e li jk  hun v liegverm ogen verlie 

zen. Om die reden concentreren ru iende ganzen zich in gebieden w aar ze ve ilig  zijn 

voo r predatoren en w aar vo ldoende voedsel aanwezig is (FOX & KAHLERT 2000, 

KAHLERT 2003). Ruiende ganzen zijn gevoe liger voo r preda tie  en andere vorm en 

van verstoring (KAHLERT 2006). Aangezien ze n ie t v liegend kunnen ontsnappen 

aan belagers, z ijn  open w a te r en eventueel schu ilm oge lijkhe id (vb. r ie tru ig te ) dus 

be langrijk . Verder m oet een ruiplaats vo ldoende hoogw aard ig  voedsel kunnen 

aanbieden, aangezien ganzen naast energie voo r foerageren ook nood hebben aan 

extra am inozuren voo r het vervangen van hun veren (zie box "W a t gebeurt er met 

een ru iende gans"). A l deze elem enten m oeten bovendien v lo t lopend o f zw em 

mend te  bereiken zijn. De vogels m oeten ook lopend u it het w a te r kunnen geraken 

(uitstapplaatsen).

Ganzen z ijn  meestal pas geslachtsrijp op de le e ftijd  van drie jaar. In de zom er 

bestaan ganzenpopulaties u it een m engeling van broedende en nie t-broedende 

vogels, elk m et een verschillend ru igedrag. Onvolwassen vogels leven meestal in 

groepsverband en houden zich op in gebieden m et veel voedsel. Vaak verkennen
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ze in deze periode ook al po ten tië le  broedgebieden. In de ru ipe riode  verzam elen 

deze vogels zich in een beperkt aantal gebieden, in groepen die kunnen variëren 

van enkele tie n ta lle n  to t  vele honderden vogels. Aangezien broedende ganzen voor 

de keuze van de ruiplaats beperkt w o rden  door de afstand die ze m et hun jongen  

kunnen stappen, gebeurt het ruien bij deze dieren vaak in de nabijhe id van de 

nestplaats.

Een goede kennis van ru igebieden is om diverse redenen belangrijk . Voor w ilde  

ganzen is de bescherming en instandhoud ing van ru igebieden een cruciaal elem ent 

om een goede staat van instandhoud ing van populaties te  kunnen garanderen. 

Daarnaast is kennis van deze gebieden re levant voo r het beheer van populaties. Het 

a fvangen van n ie t-v liegvlugge ganzen in ru igebieden is een m ethode die, vooral bij 

niet-inheem se soorten, toegepast w o rd t om (lokale) populaties in te  perken.

Methode

A lle  w ate rlicham en g ro te r dan 5 are (plassen, maar soms ook complexen van sloten, 

na tte  w e ilanden enz.) w erden voo ra f op kaart aangeduid op basis van de B io log i

sche W aarderingskaart (karteringseenheid a = stilstaande w ateren), sta fkaarten en 

gebiedskennis. Het pro jectgebied w erd  opgedeeld in 7 sectoren en verdeeld onder 

groepjes van m in im um  tw ee  te llers die het daarna op dezelfde dag (8 ju n i) door

kruisten en m inim aal alle aangeduide w a te rpa rtijen  bezochten. Het stud iegebied 

besloeg alle West-Vlaamse arrondissem enten m et u itzondering  van leper en kom t 

dus n ie t overeen m et het vo lled ige  grondgeb ied van de provincie. De g ro te  sector 

Noord-W est-V laanderen, w aar trad ition ee l veel ganzen z itten , kon n ie t op één 

dag a fgew erk t w orden  en w erd  in de daaropvolgende dagen door één te lle r (TA) 

vo lled ige r geteld . Op elke po ten tië le  ru ip lek  w erd  per soort het aantal vogels m et 

daarb innen het aandeel ruiers, (dons)jongen en adu lte  vogels genoteerd.

De datum  van de te llin g  w erd  zo gekozen dat ze d ich t tegen de ru iperiode van 

grauw e en Canadese gans viel. G rauwe ganzen ruien hoo fdzake lijk  in ju n i- ju li 

(CRAMP 1977, VOSLAMBER et al. 2004). Tijdens deze periode verliezen de ganzen 

gedurende ongeveer 28-38 dagen het vliegverm ogen (FOX & KAHLERT 2000). 

Canadese ganzen ruien vanaf de eerste h e lft van ju n i en de rui d u u rt ongeveer één 

maand (CRAMP 1977, SMITH et al. 1999). N iet broedende ganzen ruien eerst en 

w orden  na 10-20 dagen gevolgd door hun broedende soortgenoten (SMITH et al. 

1999).

Resultaten

In to taa l w erden tijdens de ju n ite llin g  ongeveer 900 ganzen geteld. De meest ge te l

de soorten w aren grauw e en Canadese gans, die samen 72 % van het to ta le  aantal 

u itm aken, gevolgd door boerengans (17 %) en nijlgans (10 %). De aanta llen van de 

overige soorten w aren verwaarloosbaar. O pvallend is da t tijdens de ju lite llin g  van 

2011 1500 ganzen meer ge te ld  w erden. Daarvoor z ijn  vooral de aanta llen grauw e 

ganzen ve ra n tw o o rde lijk  (Tabel 1). Tijdens de ju n ite llin g  w erden meer dan 300 

Canadese ganzen w aargenom en, w aaronder ook vie r exem plaren kle ine Canadese 

gans Branta canadensis hutchinsi.

De kustpolders en de Leievallei springen in het oog ais be langrijke  pleisterplaatsen 

van ganzen in ju n i (Figuur 1 op volgende pagina).

Tabel 1. Vergelijking van de to ta le  aantallen  

ganzen in West-Viaanderen ge te ld  tijdens de 

ru ip laatste lling en de sim ultaante lling van 2011.

Grauwe gans 329 1897

Canadese gans 313 207

Boerengans 157 198

Nijlgans 87 94

Brandgans 11 7

Indische gans 1 0

Chinese knobbelgans 0 1

Magelhaengans 0 1

Totaal 898 2405
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Figuur 1. Verhouding van de verschillende 

ganzensoorten op in ju n i 2011 gete lde plaatsen 

in  West-Viaanderen. Bezochte waterlicham en  

w aar geen ganzen w aargenom en w erden zijn  

ais n u i waarnem ing weergegeven (Gegevens: 

INBO).

Tabel 2. Gebieden m e t minstens tien grauwe, 

Canadese o f  boerenganzen in West-Viaanderen 

tijdens de te lling  van 8 ju n i 2011.

Cír-wlese Gans
IZ . Bwranasfls 

! Brandgare
■  Grjuwe Gins 

S K  AíiJWÏ
Gamin VUSarjeimmtn 

O  NvUaarniinmij

Zeebrugge Achterhaven
Zeebrugge 13

Veurne
Decantatiebekkens
voorm alige
suikerfabriek

12

Knokke Kleyne v lakte  Zwin 12

Snaaskerke Schorre 17 15

Sijsele Stort Dekeyser 18

Uitkerke Uitkerkse po lder 16 28

Brugge Gulden Vlieslaan 
('t Stil Ende) 58

Desselgem Afgesneden leiearm 
M unkenhof 15 10

Heist Kle iputten 60

Kerkhove Heie 11

Knokke Zegemeer 10

Kortrijk Leie Havenkaai 14

Lapscheure Hoeve Sint-Donaas 48 21

Loppem W aterm olenvijve r 13

Menen Leie 22

Oostkerke en Hoeke Fort Sint-Donaas 18

Sint-Baafs-Vijve Leie Zulte 31

Sint-Joris Spaarbekken
N ieuw poort 15 13

Stuivekenskerke Kle iputten
Stuivekenskerke 74

Oeselgem Leie 20 12
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De be langrijkste  locaties w aar tijdens de ju n ite llin g  ganzen w aargenom en werden 

z ijn  weergegeven in Tabel 2. Op veel locaties w aren nog v liegv lugge ganzen aanwe

zig, o f kon n ie t u itgem aakt w orden  o f de vogels e ffec tie f al in de rui waren. Slechts 

in een v ie rta l gebieden w erd  m et zekerheid m eld ing gem aakt van de aanw ezig

heid van ru iende ganzen: Hoeve Sint-Donaas (48 grauw e ganzen). Spaarbekken 

N ieuw poort, Decantatiebekkens su ikerfabriek  Veurne en een plasje aan de Lovaart 

te  A lveringem  (resp. 13, 12 en 3 ru iende Canadese ganzen). Van een aantal andere 

locaties is w e l gew eten dat er ganzen komen ruien, zoals de W aterm olenv ijve r te  

Loppem, het spaarbekken van N ieuw poort o f 't  Stil Ende te  Brugge. In 2011 werden 

hier dan ook enkele tie n ta lle n  Canadese ganzen gevangen. Aan de k le ipu tte n  van 

Heist w e rd  een opvallend g ro te  groep grauw e ganzen zonder pu lli w aargenom en, 

m ogelijks is hier ook een ruiplaats aanwezig.

Bespreking

Tijdens de ju n ite llin g  w erden in W est-V iaanderen opvallend w e in ig  grauw e ganzen 

geteld. Het g ing slechts om een frac tie  van de aanta llen die tijdens de s im ultaante l- 

ling  in ju li (weekend 16-17 ju li)  w erden gezien (Tabel 1). In ju li w o rden  we lisw aar 

vo lled ige  gebieden (n iet enkel waterplassen) sim ultaan gete ld , m et de bedoeling 

een trendanalyse over te lgeb ieden u it te  voeren (ADRIAENS et al. 2010, 2011), maar 

toch is d it  verschil opm erke lijk . De te lda tum  van 8 ju n i overlap t zeker nog m et de 

broedperiode van grauw e gans. Gezien het lage aantal locaties w aar e ffec tie f ru i

ende ganzen gezien w erden, is het meer dan w aarsch ijn lijk  da t tijdens deze te llin g  

vooral broedlocaties gete ld  w erden, eerder dan ruilocaties. O m dat de vogels vaak in 

het rie t o f andere hoge vege ta tie  verscholen z itte n  z ijn  ze dan m oe ilijke r te  te llen  

(TOLKAMP & GULDEMOND 2007), w a t ook deels de lage aanta llen grauw e ganzen 

kan verklaren. Het verm oeden bestaat echter dat een g ro o t deel van de n iet-broe- 

dende vogels in die periode w egtrekken  u it V laanderen om de rui door te  brengen 

in Nederland. O nderzoek m et nekringen wees eerder al op regelm atige verp laa t

singen van ganzen u it de O ostkustpolders naar het Nederlandse Deltagebied in de 

zom erperiode (VERSCHEURE & KUIJKEN 2005). Voor de grauw e ganzen u it West- en 

Oost-V laanderen z ijn  ve rm oede lijk  ook ru igebieden in Zeeuws-Vlaanderen be lang

rijk. De S aeftinghepolder is m et b ijna 6000 vogels het be langrijkste gebied voor 

overzom erende grauw e ganzen in Zeeuws-Vlaanderen. De Sophiapolder, Axelse 

Kreek, het G root Eiland en de Baarzandse Kreek huisvesten kle inere aanta llen (200- 

400) in de zom er (DE BOER 2011). Van n ie t-broedende grauw e ganzen is al lang 

bekend dat ze fikse afstanden kunnen afleggen om geschikte ruiplaatsen te  v inden 

(SALOMONSEN 1968). Zo staan o.a. de Oostvaardersplassen bekend ais een be lang

rijk  gebied voo r ru iende grauw e ganzen u it Noord- en Oost-Europa. De ru im ig ra tie  

naar d it m oerasgebied ve rloo p t er synchroon m et de snelste g roe iperiode van de 

voedselp lant, rie t (LOONEN et al. 1991). O nderzoek m et nekringen too nde  aan dat 

groepen grauw e ganzen, w e llich t onder invloed van voedselbeschikbaarheid, ook 

te rug trekken  naar het noorden (Noorwegen, Zweden, Denemarken) om er te  ruien 

(LOONEN et al. 1991). Zolang de jongen  n ie t v liegvlug zijn, z ijn  broedende grauw e 

ganzen m inder m obiel en houden ze zich in de om geving van de broedplaats en in 

de bu u rt (< 150 m) van w a te r op, zelfs al z ijn  er betere voedselgronden voorhanden 

in de w ijde re  om geving (FOX & KAHLERT 2000, VOSLAMBER et al. 2004).

Ook bij Canadese ganzen is gekend dat ze aanzien lijke afstanden kunnen afleggen 

om een geschikte ruiplaats te  v inden (ALLAN et al. 1995). O nderzoek m et nekringen 

bij Canadese gans in V laanderen (COOLEMAN et al. 2005) suggereert dat verp laat-
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singen zich bij deze soort hoo fdzake lijk  b innen het Vlaamse grondgeb ied afspelen 

(en zelfs zelden bu iten  een actieradius van 50 km van de ringp laats vallen). We 

kunnen aannem en da t d it  ook het geval is voo r ruiverplaatsingen. Recente gegevens 

u it Nederland tonen  echter aan dat verp laatsingen over veel langere afstanden 

wel dege lijk  voorkom en. Sinds 2007 w orden  op verschillende plaatsen in Noord- 

Nederland (Drenthe, G roningen en Friesland) Canadese ganzen in de rui gevangen 

en geringd m et halsbanden en k leurringen. De w a te rrijke  gebieden in Noord- 

Nederland oefenen een g ro te  aantrekkingskracht u it op ru iende ganzen. Vooral 

jonge, n iet-geslachtsrijpe ganzen en vogels waarvan het broeden m islukte vertonen 

ru itre k  (HULSCHER & DRIESSEN 2011, TANGER & VOSLAMBER 2011). U it te lling en  

b lijk t dat het aantal ru iende ganzen in de periode 2000-2007 veel sterker steeg dan 

het aantal broedvogels, w a t verklaard w erd  door substantië le aanta llen van elders 

a fkom stige vogels (NIENHUIS et al. 2011). Deze ganzen komen u it een zeer ruim  

geografisch gebied, vnl. u it het zuiden van Nederland (to t Zeeuws-Vlaanderen) 

en M idden-Duits land, maar ook m et Zweden, Denemarken en V laanderen zijn er 

uitw isselingen (VOSLAMBER 2011). Een volwassen v ro u w tje  da t in 2010 in de buu rt 

van G roningen ge ringd w erd , b lee f daar in de ru im e om geving hangen to t  januari 

2011. In m aart 2011 dook deze vogel op ten  zuiden van Gent. In ju n i zat deze vogel 

te rug  in Noord-N ederland op de plek w aar ze geringd werd. In hoeverre derge lijke 

verp laatsingen een recent fenom een zijn, o f het zw erfgedrag van Canadese gans sy

stematisch onderschat w erd , is voo rlo p ig  n ie t bekend. W ie echter Canadese ganzen 

m et k leurringen o f halsbanden (donkergroen m et w itte  inscriptie) w aarneem t, kan 

deze k w ijt  op w w w .geese.org .

Het ruien van Canadese gans gebeurt in open gebieden, d ich tb ij w a te r m et vo ldoen

de voedsel. Graslanden, parken, g o lfte rre inen  en de rge lijke  vorm en h iervoor een 

goed hab ita t (SMITH et al. 1999). Tijdens de te llin g  in ju n i w erden re la tie f w e in ig  en 

opvallend kle ine ru iconcentraties aangetro ffen  in W est-V iaanderen, ook al z ijn  er 

ogenschijn lijk  geschikte ru igebieden aanwezig. Een verk laring  is m oge lijk  te  v inden

http://www.geese.org


in eerdere afvangacties op gekende ruilocaties. In 2009 w erden voo r W est-Vlaande- 

ren 56 in de rui gevangen Canadese ganzen gerapporteerd. In 2010 en 2011 werden 

er in het kader van Invexo respectievelijk nog eens 94 en 312 gevangen. Daarnaast 

kunnen ook ruiverplaatsingen naar gebieden in Oost-V laanderen aan de basis lig 

gen van het on tbreken van gro te re  groepen ruiers o f zou de te lda tum  iets te  vroeg 

gekozen kunnen zijn.

Conclusies

Een verge lijk ing  van de ru ite llin g  in ju n i m et de jaarlijkse s im u ltaan te lling  die 

omstreeks 15 ju li w o rd t ve rrich t (net na het broedseizoen) (Tabel 1) to o n t aan dat 

te lling en  van overzom erende ganzen een du id e lijk  verschillend resultaat kunnen 

opleveren naargelang het t ijd s tip  van de te lling . D it kan n ie t lou te r toegeschreven 

w orden  aan een verschillende te lm e thod iek. Populaties bereiken norm aal gezien 

een maxim ale g ro o tte  net na het broedseizoen w anneer een n ieuw  con tingen t 

jonge  vogels de popu la tie  vervoeg t en voora leer de periode m et grootste  s te rfte  

(w in ter) aanbreekt. P laatselijk kunnen de aanta llen in het zom erha lfjaa r ook sterk 

variëren onder invloed van ru itrek. De hoo fdzake lijk  onvolwassen vogels verp laat-

W at gebeurt er met een ruiende gans?

Over het algem een w o rd t aangenom en da t ganzen tijdens de rui voedselstress kennen (o.a. ANKNEY 1979). Hoewel 

d it n ie t in alle ganzenpopu la ties w e rd  vastgesteld, to o n d e  een stud ie  op Deense g rauw e ganzen inderdaad aan dat 

het lichaam sgew icht van de vogels in de ru ipe riod e  (van 26 mei to t  26 ju n i)  te rugv ie l van gem idde ld  3.67 kg (±0.12 

SE) bij de s ta rt van de rui naar 2.91 kg (±0.04), een afnam e van 20 % van hun o rig in e le  gew ich t (FOX & KAHLERT 

2005). Op basis van autopsies b leek het g roo ts te  deel van d it  gew ichtsverlies (gem idde ld  760 gram ) to e  te  schrijven 

aan he t opgebru iken  van vetreserves, m aar b leek ook da t orgaan- en spiermassa toe - en afnames ve rtoo nd e  tijdens 

de rui. Tege lijk  nam de t i jd  die dage lijks aan foe rage ren  w e rd  besteed zw aar a f tijdens de rui. Op een dag lich tpe - 

riode  van 4:00 t.e .m . 22:00 uur foe rageerden  de Deense g rauw e ganzen b ijna  10 uur. Tijdens de rui vie l d it  te rug  

to t  4 uur en g ingen  de vogels p lo tse ling  ook 's nachts foe rage ren , w e llic h t om preda tie  te  ve rm ijden  (KAHLERT et 

al. 1996). U it analyses bleek ook da t de s tiks to finnam e tijdens  de rui ve rd ub be lt w a t voora l verk laa rd  w o rd t door 

een be tere absorp tie  van s tiks to fve rb ind ing en  (FOX & KAHLERT 2002). In lijn  hierm ee v ie l ook de keu te lp rodu c tie  

van g rauw e ganzen tijdens  de rui te ru g  m et m eer dan 60 % verge leken m et de n ie t-ru ip e rio d e  en ook het gew ich t 

van de keutels nam af. Ganzen hebben in de rui extra opnam e van s tiks to f nodig, aanw ezig in e iw itte n  zoals het 

ke ra tine  w a a ru it veren bestaan, voo r de her groei van de slagpennen. In het p lan tenm ate riaa l w aar ze norm aal 

op foe rageren  z ijn  deze ve rb in d in ge n  maar zeer beperk t beschikbaar voo r ganzen. Het is aangetoond  da t grauw e 

gans tijdens de rui z ijn  d iee t kan rich ten op het meest p ro te ïne rijke  voedsel. Deense g rauw e ganzen op het e iland 

Saltholm  exp lo iteerden  in de rui b ijvoo rbee ld  zeer ge rich t gew oon kw eldergras Puccinellia m aritim a o f kno llen  van 

heen Scirpus m aritim us, soorten m et hoge s tiks to fin hou d  (FOX et al. 1998a). Heenknollen z ijn  trouw ens ook een 

bekende voedse lbron van g rauw e ganzen in Saeftinghe (CASTELIJNS & JACOBUSSE 2010). M aar d it is n ie t het enige 

mechanisme w aarm ee de vogels hun s tiks to f- en energ iebalans in de rui in orde krijgen . Volgens FOX EN KAHLERT 

(2002) past het spijsverteringsstelsel van ganzen zich tijdens de rui ook fysio log isch aan de hogere s tiksto fvraag aan. 

O f deze gedragsm atige (vb. na ch te lijk  foe rage ren ) en fysio log ische aanpassingen zich ook voo rdoen  in de Vlaamse 

con text, is nog m aar de vraag. Het is bekend da t som m ige Europese popu la ties een constant lichaam sgew icht kun 

nen handhaven tijdens de rui, w e llic h t om dat op hun ru ip laatsen condities aanw ezig z ijn  die kunnen vo ldoen  aan 

de extra energ ievere iste  van de vogels (HOHMAN et al. 1992, FOX et al. 1998b). H iervoor zou onderzoek nod ig  z ijn 

naar het gedrag en d iee t van ganzen en de s tiks to fin hou d  daarvan.
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sen zich t ijd e li jk  en soms over g ro te  afstanden naar andere gebieden om er de rui 

door te  brengen. D it m aakt dat s im u ltaan te llingen  tijdens het broedseizoen en in 

de ru ipe riode  geen goed beeld geven van de maxim ale aanta llen ganzen die in de 

zom erperiode aanwezig kunnen zijn. Zoals reeds eerder was vastgesteld is ha lf ju li 

een meer geschikte periode voo r het te llen  van zom erganzen is (HUYSENTRUYT et 

al. 2010). De meeste vogels broeden dan n ie t meer, de jongen  z ijn  v liegvlug  maar 

z itte n  nog in de buu rt van de broedgebieden. De vogels z ijn  n ie t meer in de rui 

maar z itten  toch nog geconcentreerd zodat ze goed te  te llen  zijn. Om de trend  in 

de Vlaamse post-breeding popu la tie  op te  volgen zijn de w a te rvog e lte llin ge n  in de 

w in te rp e rio de  (oktober-m aart) goed bruikbaar.

Ook al z ijn  te lling en  in de ru ipe riode  w e in ig  geschikt om p o p u la tie g ro o tte  en aan- 

ta lsevo lu tie  van zom erganzen te  bepalen, ze leveren w el nu ttige  in fo rm a tie  over 

de aan- o f a fw ezighe id  van ganzen in ruigebieden. Die in fo rm a tie  kan be langrijk  

z ijn  voo r het beheer van lokale o f reg ionale populaties (afvangen ruiconcentraties). 

Het onderscheid tussen een ru iloca tie  en een broed locatie  was in de p ra k tijk  echter 

m oe ilijk . Een be langrijke  vraag, die gedee lte lijk  m et ru ite lling en  bean tw oord  zou 

kunnen w orden, b l ijf t  verder o f het afvangen van groepen ru iende ganzen, zoals 

dat b innen Invexo georganiseerd w o rd t, een e ffect heeft op het ru igedrag. Gaat 

een g ro te r aandeel n ie t-broedende Canadese ganzen eveneens u itw ijke n  naar "v e i

lig e r" ru igebieden bijvoorbeeld? D it kan op te rm ijn  een probleem  opleveren voor 

de e ffe c tiv ite it van deze beheervorm.

^invexo
nrdar mraaew [ferien er deren 

D  E iiiopH É  Uni*

Vlaandonsn 
V  N ederland

Tim Adriaens 

tim.adriaens@inbo.be 

Paul Van Daele 

Frank Huysentruyt 

Sander Devisscher 

Jim Casaer 

Koen Devos

22

mailto:tim.adriaens@inbo.be


Referenties

ADRIAENS T., HUYSENTRUYT F., DEVISSCHER S., DEVOS K. & CASAER J„ 2010. S im u ltaan te lling  overzom erende ganzen in 
Oost- en W est- V laanderen. Vogeln ieuw s 15: 4-11.

ADRIAENS T., HUYSENTRUYT F., DEVISSCHER S., DEVOS K. & CASAER J„ 2011. S im u ltaan te lling  overzom erende ganzen in 
Oost- en W est-V iaanderen. Vogeln ieuw s 17: 24-30.

ALLAN J.R., KIRBY J.S. & FEARE C.J., 1995. The b io lo gy  o f Canada geese Branta canadensis in re la tion  to  th e  m anagem ent 
o f fe ra l popu la tions. W ild life  B io logy 1 (3): 129-143.

ANKNEY C.D., 1979. Does th e  w in g  m ou lt cause n u tritio n a l stress in Lesser Snow Geese? A u k  96, 68-72.

CASTELIJNS H. & JACOBUSSE C., 2010. Spectaculaire toenam e van Grauwe ganzen in Saeftinghe. De Levende N a tuur jan 
2010: 45-48

DE BOER V., 2011. Zom erganzen in Zeeuws-V laanderen in 2011 m et een ve rg e lijk in g  m et de te llin g e n  in 2006, 2007, 2009
en 2010. S O V O N -inventarisatie rapport 2011/18. SOVON V oge londerzoek Nederland, N ijm egen.

FOX A. D., KAHLERT J. & ETTRUP H., 1998a. D iet and h a b ita t use o f m ou ltin g  greylag geese A nser anser on th e  Danish 
island o f Saltholm . Ibis 140: 676-683.

FOX A.D. & KAHLERT J., 2000. Do m o u ltin g  Greylag Geese A nser anser fo rage  in p ro x im ity  to  w a te r in response to  foo d  
a va ila b ility  and /o r qua lity?  Bird Study 47(3): 266-274.

FOX A.D. & KAHLERT J., 2003. Repeated graz ing o f a salt marsh grass by m ou ltin g  greylag geese Anser anser, does se
quen tia l harvesting op tim ise biomass o r p ro te in  gain? Journal o f avian b io logy  34(1): 89-96.

FOX A.D. & KAHLERT J., 2005. Changes in body mass and organ size du ring  w in g  m ou lt in non breed ing greylag geese 
A nser anser. Journal o f avian b io lo gy  36(6): 538-548.

FOX, A. D „ KAHLERT, J., WALSH, A. J., STROUD, D. A., MITCHELL, C., KRISTIANSEN, J. N. AND HANSEN E. B., 1998b. Pat
terns o f body mass change du ring  m ou lt in th ree  d iffe re n t goose popu la tions. W ild fo w l 49: 45-56.

HULSCHER J. & DRIESSEN P., 2011. R u itrek van Canadese ganzen bij Haren (Gr) in 2009-2010. De Grauwe Gors 2011(3): 
120-127.

HUYSENTRUYT F., DEVOS K. & CASAER J., 2010. Het bepalen van m oge lijke  herkom stgeb ieden bij landbouw schade door 
overzom erende ganzen. Rapporten van het In s titu u t voo r Natuur- en Bosonderzoek 2010 (INBO.R.2010.9). In s titu u t voo r 
Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

KAHLERT J., 2003. The constra in t on h a b ita t use in w in g  m ou ltin g  Greylag Geese A nser anser caused by a n tip re d a to r 
displacements. Ibis 145(1): E45-E52.

KAHLERT J., 2006. Factors a ffe c tin g  escape behav iou r in m o u ltin g  Greylag Geese Anser anser. Journal o f O rn ith o lo g y  
147(4): 569-577.

KAHLERT J., FOX A.D., ETTRUP H., 1996. N octurna l feed ing  in m o u ltin g  Greylag Gees e A nser anser - an a n ti-p re d a to r 
response? A rdea 84, 15-22

KLOK C., VAN TURNHOUT C., WILLEMS F., VOSLAMBER B., EBBINGE B., & SCHEKKERMAN H „ 2010. Analysis o f po pu la tio n  
deve lopm ent and effectiveness o f m anagem ent in resident greylag geese Anser anser in th e  Netherlands. A n im a l B io logy 
60: 373-393.

LOONEN M., ZIJLSTRA M., & VAN EERDEN M.R., 1991. T im ing o f w in g  m ou lt in Greylag Geese Anser anser in re la tio n  to  
th e  a va ila b ility  o f th e ir  fo o d  plants. A rdea 79: 253-260.

MADSEN J. & MORTENSEN C.E., 1987. H ab ita t e xp lo ita tio n  and in te rspecific  com p e titio n  o f m o u ltin g  geese in East G reen
land. Ibis 129, 25-44.

NI EN HU IS J., NIENHUIS-POEL J., & VOLTEN P., 2011. A a n ta lso n tw ikke lin g  van G rote Canadese Ganzen in Noord-Neder- 
land. De Grauwe Gors 2011(3): 112-119.

SALOMONSEN F., 1968. The m ou lt m ig ra tion . W ild fo w l 19: 5-24.

TANGER D. & VOSLAMBER B., 2011. R u itrek van Canadese ganzen over Nederland in re la tie  to t  de ve ilig he id  rond v lie g 
velden. De G rauwe Gors 2011(3): 135-137.

TOLKAMP W. & GULDEMOND J.A., 2007. M o n ito r in g  Zom erganzen Plan van A anpak voo r een jaarlijkse  in teg ra le  te llin g  
in Zuid -H olland. CLM O nderzoek en Advies, Culem borg.

VERSCHEURE C. & KUIJKEN E., 2005. Hoe honkvast z ijn  onze Grauwe Ganzen Anser anser? : resu lta ten  van een pro ject 
m et nekringen in de O ostkustpo lders. N a tuur.orio lus 71 (b ijlage) : pp. 145-151

VOSLAMBER B., 2011. Canadese Ganzen in G roningen: herkom st ru iende vogels. De G rauwe Gors 2011 (3): 128-134.


