
Uitzonderlijke 
aantallen 
ganzen en 
zwanen in 
Vlaanderen 
(winter 2010/11)

Ganzen - Koen Devos

Voor de tweede w in te r op r i j le idde streng w in te rw eer in West-Europa to t  grootschalige verplaatsingen van w ilde ganzen en 

zwanen. Door de ligg ing  aan de zuidgrens van he t overwinteringsareaal ontvangen Vlaamse pleisterplaatsen in dergelijke 

omstandigheden vaak gro te  groepen ganzen die norm aal gezien noordelijker overwinteren. Over de hoge aantallen ganzen in  

2009/10 w erd reeds uitvoerig gerapporteerd in een vorig num m er van Vogelnieuws. M aar de w in te r 2010/11 deed nóg beter en 

behoort onge tw ijfe ld  to t  een van de beste ganzenwinters o o it in  Vlaanderen. In heel w a t regio's sneuvelden records. In afwach

ting  van een m eer gedetailleerde analyse en verslaggeving bespreken we h ier a l even de gro te  lijnen van deze opm erkelijke  

in flu x  van ganzen (en zwanen).

De eerste koudeprik  van eind novem ber - begin december bracht al een f lin k  

pak sneeuw maar duurde n ie t zo lang. Om streek 18 december vo lgde echter een 

tw eede en langere koudeperiode m et m eerdere ijsdagen en opn ieuw  veel sneeuw. 

Nog veel g ro te  sneeuwhoeveelheden vie len in bepaalde delen van Nederland en 

Duitsland en het is voora l daar da t de s itua tie  problem atisch w erd  voo r ganzen. In 

het westen van V laanderen sm olt het sneeuwpakket in de daaropvolgende w eek 

w eer grotendeels w eg en ondervonden de ganzen nog maar w e in ig  h inder bij het 

foerageren. Vanaf 5 januari was er sprake van algem ene dooi en ve rloo r de w in te r 

haarscherpste kantjes.

Het ogenb lik  van de eerste aankom st van g ro te  aanta llen ganzen in V laande

ren is goed gedocum enteerd. Op 20 december 2010 w erd  massale ganzentrek 

gesignaleerd, vooral lang de kust maar ook to t  diep in het b innenland. O ok de 

daaropvolgende dagen was er een g ro te  instroom  van w ild e  ganzen in de tra d it io 

nele overw in teringsgebieden, vooral in Oost- en W est-V laanderen w aar de sneeuw

hoogte  re la tie f beperkt bleef. Een deel van de ganzen v loog nog verder door, to t  

in Noord-Frankrijk. P iekaantallen op de Vlaamse pleisterplaatsen deden zich vooral 

voo r in de laatste w eek van december. Helaas dus net tussen de m idm aandelijkse 

w a te rvoge lte llingen  in. G elukkig zaten onze ganzentellers n ie t stil en w erden in alle 

be langrijke  gebieden aanvullende to ta a lte llin g e n  u itgevoerd  in de laatste w eek van 

december. Daaru it bleek dat in die periode minstens 230.000 ganzen in V laanderen 

verbleven, ruim  meer dan de ook al u itzonderlijke  p iek van 135.000 in de w in te r 

2009/10. De p iekaanta llen per soort en per reg io w orden  gegeven in Tabel 1. Heel 

w a t ganzen hie lden hun v e rb lijf  in V laanderen zo ko rt m oge lijk  en trokken  m et het
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inze tten  van de dooi in de eerste h e lft van januari opn ieuw  te rug  rich ting  Neder

land en Duitsland. Toch bleven de aanta llen in V laanderen nog langere t i jd  op een 

ongew oon hoog niveau.

De ta lrijks te  soort was de Kolgans Anser a lb ifrons  m et in de laatste decade van de

cember minstens 149.600 exemplaren. Dat is zow a t het driedubbe le  van de norm ale 

w in te rp o p u la tie  en ruim  12 % van de to ta le  Baltische-Noordzeepopulatie. De g ro te  

aanta llen concentreerden zich in de poldergebieden van West- en Oost-Vlaanderen 

w aar alle records w erden gebroken. In de meer ooste lijk  gelegen pleisterplaatsen 

(Kempen, Maasvallei) was de toenam e veel m inder uitgesproken. Tijdens de m idw in - 

te rte llin g  in januari w erden nog ca. 90.000 ex. geteld.

O pm erke lijk  was het hoge aantal K le ine Rietganzen Anser brachyrhynchus. Deze 

soort bleek in het verleden immers w e in ig  gevoelig voo r koudeperioden. M aar deze 

w in te r ze tte  de soort zich w el in bew eging en w erd  m et ruim  48.500 exem plaren 

een n ieuw  record voo r V laanderen opgetekend. M et ruim  77% van de to ta le  Spits

bergen popu la tie  doet de soort het daarmee in te rna tionaa l w eer w a t beter dan in 

vorige  w inters. De soort b leef ook tijdens de koudeperioden sterk geconcentreerd in 

de klassieke pleisterplaatsen in de O ostkustpolders (m et w e lisw aar iets meer w aar

nem ingen van kle ine groepjes in andere ganzenregio's).

Toendrarietganzen Anser fabalis rossicus deden het naar Vlaamse norm en erg goed 

maar haalden n ie t het niveau van de w in te r 2009/10 (toen to t  b ijna 12.000 ex.). De 

lokaal soms erg wisselende aanta llen maken het m oe ilijk  om een to taa lbee ld  voor 

V laanderen samen te  stellen. In de eerste h e lft van januari w erden op een gegeven 

ogenb lik  to t  ruim  8000 exem plaren gete ld  maar tijdens de m idm aande lijke w a te r- 

voge lte llingen  lie t de soort het vaak w a t a fw eten. Vooral in de polders van Noord- 

Oost-V laanderen verbleven af en to e  g ro te  aantallen maar ook in de Kempen en de 

Maasvallei w erden forse groepen gemeld.

Toendrarie tgans 95 596 4800 91 2000

K leine Rietgans 48453 105 93 4 1

Kolgans 60496 38735 44149 15617 3869

G rauwe Gans 3827 461 3744 11121 2699

Brandgans 11352 1173 2182 2212 1270

K nobbelzw aan 122 97 158 27 195

W ild e  Zwaan 7 14 39 4 22

K leine Zwaan 202 139 589 6 57

Tabel 1. M axim um aanta l 

ge te ld  ganzen en zwanen  

in  de be langrijkste gan

zenregio's in  Vlaanderen 

tijdens de w in te r 2010/11.
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Het aantal G rauw e Ganzen Anser anser li jk t op basis van de reeds binnengekom en 

gegevens w e in ig  o f geen invloed te  hebben ondervonden van de koudego lf. In 

de meeste regio's w erd  geen ongew one aantalsverhoging vastgesteld, behalve in 

Noord-Oost-V laanderen. Het hoge aantal op A n tw erpen-L inkeroever da teert van 

net voo r de zwaarste koudeperiode.

U itzonderlijk  w aren de aanta llen Brandganzen Branta leucopsis. Eind december 

w erden er minstens 15.880 ge te ld  (tegenover ho og u it enkele du izenden in zachte 

w inters). Een absoluut record voo r V laanderen maar in te rna tionaa l gezien nog 

a ltijd  eerder bescheiden (ruim  2% van de Russische Baltische-Noordzee popu latie ). 

De O ostkustpolders spanden de kroon m et 11.352 ex. op 29/12. De herkom st van 

ove rw in terende Brandganzen in V laanderen is meestal o n du ide lijk  doo rda t lokaal 

ook verw ilderde  populaties voorkom en.

We kunnen aannem en da t het aandeel van de 'echte ' noorde lijke  Brandganzen d it 

keer aanz ien lijk  hoger lag dan in andere w inters.

Typisch voo r d it soort w in te rs  is ook het verschijnen van kle ine groepjes W itbu ik - 

rotganzen Branta bernicla h ro ta  aan de kust. De eerste verschenen reeds m idden 

december. In januari en een g ro o t deel van feb ruari verbleven minstens 45 to t  50 

exem plaren in onze kustgebieden, voora l in en rond de IJzerm onding te  N ieuw- 

poort (max. 35) en het Zw in te  Knokke (max. 33). En da t w aren er b ijna evenveel ais 

het aantal 'gew one ' Rotganzen Branta bernicla bernicla.

Naast de ganzen lie ten ook de verschillende zwanensoorten van zich spreken. Voor

al Kle ine Zwanen Cygnus colum bianus  w aren goed vertegenw oord igd . Het in te rna 

tion a le  te lw eekend van m idden januari leverde een to taa l op van 954 exemplaren. 

D it is een n ieuw  record voo r V laanderen (voorheen noo it meer dan 500 to t  600 ex.). 

De zwanen zaten verspreid over diverse gebieden: 495 in het krekengebied van 

NO-Vlaanderen, 202 in de Oostkustpolders, 139 in de Ijzerva lle i, 56 in de Maasvallei, 

29 in het po lder- en havengebied ten  noorden van A n tw e rpen  en kle inere groepjes 

bij M eer en Achel.
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W ilde  Zwanen Cygnus cygnus w erden op veel meer plaatsen gesignaleerd dan 

ge w o on lijk  maar echt ta lr i jk  zu llen ze w el no o it z ijn  in V laanderen. In januari ver

bleven hier in to taa l een 80-tal exemplaren.

De ove rw in te ringspopu la tie  van Knobbelzw aan Cygnus o lo r  in V laanderen bestaat 

w e llich t hoo fdzake lijk  u it p laatse lijke broedvogels en hun nakom elingen. Het ver

schijnen van gro te re  groepjes in diverse regio's doet verm oeden dat er afge lopen 

w in te r ook vogels u it meer noo rde lijk  gelegen gebieden to t  h ier z ijn  gekomen.

Ook al z ijn  er aanw ijz ingen dat ta i van w a te rvoge lsoorten hun areaal ge le ide lijk  

in noorde lijke  o f w este lijke  rich ting  opschuiven ais gevolg van het veranderend 

klim aat, de afge lopen w in te rs  m aakten ook du id e lijk  dat watervogels zeer flexibe l 

m oeten blijven en m oeten kunnen te rugva llen  op gebieden die tijdens extrem e om 

standigheden voo r opvang kunnen zorgen. De Vlaamse overw in teringsgeb ieden die 

bij veel soorten aan de zuidgrens van het areaal liggen, hebben in die con text een 

be langrijke  veran tw oorde lijkhe id . Een meer u itgeb re ide  analyse van de ganzenaan

ta llen  en hun verspreid ing in V laanderen tijdens de boeiende w in te r 2010/11 vo lg t 

la te r nog in een andere bijdrage.

M e t dank aan alle ganzente llers die vaak in  m oe ilijke  om standigheden de nodige  

te lling en  hebben u itgevoerd  ! Een aan ta l aanvullende gegevens werden geraad

p leegd  op h ttp ://w w w .w aarnem ingen .be  (N a tu u rp un t Studie).
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