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tot de Algologie », dat als een zeer belangrijke aanw inst m ag w or
den beschouwd voor de studie van de Algologie in  België. H et boek 
is geïllustreerd m et een rijk e  keus zeer duidelijke afbeeldingen. 
H et m aakt een onm isbaar w erk u it voor al dezen die de algologie 
beoefenen.

Vervolgens w ordt het woord verleend aan ons m edelid, de Heer 
E ck art K uyken, licentiaat dierkunde, verbonden aan de RUG en 
h et IWONL, die een zeer interessante lezing houd t over een onder
w erp dat hem  sedert tai van jaren  bezighoudt : h e t oekologisch 
onderzoek in verband m et overw interende wilde ganzen in de 
omgeving van Brugge.

A an de nabespreking nem en enkele toehoorders deel, w aarna de 
voorzitter spreker dank t voor deze interessante voordracht en  veel 
geluk toew enst in de verdere onderzoekingen in dit verband.

«O EC O LO G ISCH  ONDERZOEK IN VERBAND MET 
OVERW INTERENDE W ILDE GANZEN TE DAMME »*

D e steeds toenem ende achteruitgang van veilige pleisterplaatsen 
(door ontw atering van vochtige graslanden, ruilverkaveling, 
jach t..,)  beteken t een ernstige bedreiging voor de wilde ganzen, 
die u it hun  broedgebieden in de toendra naar W est-Europa kom en 
overw interen.

Ons onderzoek naar de oecologie van deze ganzen te Damme 
(bij B rugge) had vooral betrekking op tw ee aspekten : wij hebben 
enerzijds getrach t ons een beeld te vorm en van de invloed van 
meteorologische- en  m ilieufaktoren (in de ru im ste zin) op de aan
tallen  ganzen. A nderzijds onderzochten wij de invloed van deze 
grote groepen ganzen op het graslandm ilieu w aar ze verblijven. 
H et inzicht in deze w isselw erking is o.i. onm isbaar voor een v er
antw oord beheersbeleid van dergelijke pleisterplaats.

H et onderzoek s teun t op m eestal persoonlijke tellingen vanaf 
w inter 1959/60 tot en  m et 1966/67, in deze laatste w in ter uitgebreid 
m et graslandonderzoek. In het kort w illen wij hier onze voorlopige 
vaststellingen weergeven.

D ank zij een vrij efficiente verzekering van de ru s t in het gebied 
van ca. 300 ha grasland, is Damm e veru it h e t belangrijkste 
Belgische overwinteringsgebied voor w ilde ganzen geworden. J a a r 
lijks kom en e r nu  6000 à 7000 kolganzen (A n ser  albifrons (Scop.)) 
en  600 à 800 kleine rietganzen (A nser  fabalis brachyrhynchus 
Baili.) pleisteren. De aankom st valt begin novem ber, w aarna een 
toenam e volgt tot het m axim um  in de eerste helft van januari; eind 
feb ruari zijn de ganzen m eestal reeds vertrokken.

* L icentiaatsverhandeling 1967. Prom otor : Prof. Dr. J . Hublé.
Lab. voor Oecologie, R.U.Gent. 

Onderzoek voortgezet m et een specialisatiebeurs van het LW.O.N.L. 
(In stituu t to t aanm oediging van h e t W etenschappelijk onderzoek in  de 
N ijverheid en Landbouw ).
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Hoewel de m axim ale aantallen zowat elk jaa r hoger liggen, is 
een duidelijke stabilisatie van het w intergem iddelde m erkbaar; 
d it illustreert hoe m instens twee tellingen per w eek noodzakelijk 
zijn om een enigszins betrouw baar overwinteringsbeeld te  be
komen.

Bij het onderzoek n aa r de mogelijke sam enhang van de ganzen
aantallen en meteorologische -f- m ilieutak tor en, bleken vooral vorst 
en sneeuw, w interoverstrom ingen en ru st van invloed te zijn.

De invloed, anderzijds, van de grote aantallen ganzen oo het gras
land leek ons vooral van zeer groot praktisch  belang. We hebben 
daarom  enkele m ethodes beschreven om de spreiding van de 
begrazingsdruk over het hele gebied w eer te geven, en tevens om 
het efïekt van de ganzenbegrazing op de grasm at te meten. Daarbij 
was het bepalen van eventuele ganzenschade (steeds op grasland) 
ons voornaam ste doei, gezien h ierover vrijw el geen exakte cijfers 
bekend zijn. Wel w erd onderzoek gedaan naar eventuele ganzen
schade on w intergewassen, zoals in  N ederland door VAN DOBBEN 
(1953, 1956), in Zweden door M ARKGREN (1963) en in Engeland 
en Schotland door KEA R (1962, ’63, ’64, ’65). H ieru it bleek m eestal 
dat deze schade over het algem een m iniem  is en  vaak w ordt over
schat.

In Damme moesten wij o d  enkele percelen, zii het geen echte 
schade, dan toch achterstand in  grasovbrengst konstateren, daar 
deze percelen — wegens zeer gunstige ligging — een overbegrazing 
kenden. W e hebben deze achterstand kunnen  schatten en in 
« sch ad e»  om rekenen, door een reeks onbrengstbepalbw en u it te  
voeren op tw ee proefvelden (m et m edew erking van het R iiksstation 
voor P lantenveredeling, M erelbeke). D e aldus bepaalde « inhaal- 
periode » (m et een gelijke opbrengst op begraasde en niet-bevraas- 
de percelen) bleek m eestal overeen te kom en m et h e t tijdstip 
waarop h e t vee w ordt buitengezet. Bij overbegrazing kan  soms 
een achterstand van een tien tal dagen veroorzaakt worden.

Ons onderzoek b rach t duideliik naar voor dat zeer zelden (wel
licht steeds toevallig) w orteldelen van planten gegeten worden, 
zodat schade door h e t u itru kken  van  gras n iet zal voorkpmen. Wel 
geeft de  verirap-peling op drassige delen tijdelijk  een effekt van 
zware schade, m aar dit verdw ijnt spoedig. H et afgrazen in de 
w in ter betekent verder een duidelijk  gunstig elem ent, w aardoor 
de grasm at zeer gelijkm atig w ordt van s tru k tu u r (« Schoonmaak » 
van  het w eiland).

Uit het beeld dat we ons zo over de ganzen overw intering te 
Damme konden vormen, b lijk t overduidelijk dat dit gebied, mits 
bepaalde m aatregelen en een officieel s ta tu u t ais « reservaat », tot 
een van de grote W esteuropese ganzenreservaten kan  uitgroeien, 
zonder een onherstelbare schadepost voor de landbouw  te beteken.
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Lie. E ckhart KUYKEN.

A lgem ene Vergadering  op zondag 21 januari 1967 te 10,30 u. in het 
In stitu u t der K andidaturen W etenschappen der R jksuniversiteit.

A anw ezig  : de leden H. Collumbien, P. D e Rycke, N. D e Pauw, 
Mevr. F. De Pauw-M oonen, Mevr. D ierick-H acquaert, L. Elaut, 
H. Fredericq, J. Gillis, P. Haeck, R. H acquaert, J. M aton, G. 
Persoone, G. Rabaut, A. Tliuet, Mevr. V an der Cruyssen-Phlippo, 
P. van Oye, R. Bracke.

Verontschuldigd ; de leden Mevr. M. C. Cnops-Haeck, De Ley, 
Hublé, Nenquin, Dr. en Mevr. Pelem an-Thoma.

W onen deze jaarvergadering nog bij : de Dames P. Gillis-Van de 
Velde en H. van O ye-Paret.

De secretaris leest b e t jaarverslag  over 1967 voor, dat door de 
vergadering w ordt goedgekeurd.

H ierop volgt het financieel rapport over hetzelfde jaar, dat even
eens goedgekeurd w ordt en w aardoor de vergadering haar tev re
denheid u itd ru k t over de stand van  zaken in onze vereniging.

P u n t 3 van de dagorde gaat over de gedeeltelijke herkiezing van 
het bestuur, ingevolge art. 4 van het reglem ent. De H eren De Ley, 
Fautrez, Fredericq, G eurden, Hublé, M assart en van Oye zijn aan 
de b eu rt van aftreden gekomen. H et bestuur had vooraf voorgesteld 
deze zeven u ittredende bestuursleden opnieuw te  verkiezen voor 
de periode 1968-1969. E r w erden geen tegenvoorstellen noch andere 
kandidaturen  ontvangen. N iem and vraagt nu  ook de geheime


