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1. INUIDING

Volgens McNaughton (1984) is het voor herbivoren gunstig in groepen te

grazen. Als gevoig van de herhaalde begrazing ontstaan er "grazing

lawns", met een hoge biomassaconcentratie waardoor de fourageeref—

ficiëntie (opname per hap) toeneemt. Tevens zouden deze grazing lawns,

door het in verhouding hogere gehalte jong bladmateriaal, kwalitatief

beter zijn. Individuele dieren zijn theoretisch ook in staat grazing

lawns te onderhouden, doch praktisch zou dit stuiten op predatoren die

de voorspelbaarheid van dit gedrag nit zouden buiten. Predatie is daarom

in de zienswijze van McNaughton, reden voor groepsvorming van hoefdieren

in de serengeti.

Vele vogelsoorten fourageren in groepen. Met name bij toenemende

schaarsheid en "patchiness" van het voorkomen van het voedsel worden

door flocking individuele feeding rates vergroot en variatie hierin

verkleind (Clark & Mangel, 1984) — het risico van "doing badly" wat

betreft het fourageren is voor een individu in een groep kleiner

(Thomson et al, 1975). Hoe groter de onvoorspelbaarheid van het voedsel,

hoe groter de neiging tot flocken (Alonso et al, 1987). Predatie zou dan

ook niet de primaire reden zijn voor flockfeeding bij veel vogelsoorten

(Murton, 1971). Het is echter wel belangrijk. Powell (1974) vindt dat

fouragerende spreeuwen in groepen minder tiJd waakzaam zijn in verge—

hiking met individuen alleen. Tevens reageren de dieren in groepen

snehler op eventuele gevaren (in Powell's geval een model van een

havik).

De rotgans (Branta bernicla L.) is een soort die veelal in grote groepen

fourageert — groepsgrootte in de orde van grootte van enige honderden

individuen. Analoog aan Powell blijkt ook bij de rotgans dat de propor—

tie vogels waakzaam kleiner wordt bij toenemende groepsgrootte (Inglis &

Lazarus 1981).

Ms gevoig van het geringere lichaamsgewicht in vergelijking met grotere

herbivoren heeft de rotgans een minder rendabel verteringssysteem

(Buchsbaum et al, 1986). Een groot deel van de dag wordt dan ook besteed

aan fourageren.
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Door iniddel van selektie op eiwitrijk voedsel wordt er gestreefd naar

een maxirnalisatie van verteerbaarheid (Buchsbaum et al, 1986).

Terreinbezoek hangt dan af van de verteerbaarheid van het voedsel ter

plaatse — indien deze te laag is wordt geswitched naar een ander terrein

(Boudewijn, 1984).

Naarxnate een blad ouder wordt neerut het percentage onverteerbare korn—

ponenten toe en de hoeveelheid eiwit af. Voor de ganzen zijn jongere

bladeren van de voedseiplanten dus het meest interessant. Anderzijds is

het ekonornisch langere bladeren te eten — dit geeft een grotere opnaine

per hap. Door de groepsbegrazing zijn lokaal de planten in dezelfde

groeifase waardoor efficienter oogsten mogelijk wordt (Prins et al,

1980), zowel op kwaliteit als op kwantiteit. Groepsbegrazing heeft

echter ook negatieve kanten. Er zal konkurrentie zijn tussen de indivi—

duen in een flock doordat iedere gans de betere voedselpositie zal

willeri innemen.

I

MIDDEN

ETAART

A. B.

Figuur 1; De gebruikte indeling van groepapleats over (ouragerende

rotganaflocke.

— a. Bovenaanzicht van een groep; iedere stip representeert een

een gna. De piji geeft de algemene looprichting aan.

— b. Idem met daarin aengegeven de grenzen van de onderacheide

groepaplaatmen.

— C. Schematiache weergave van eon fouragerende rotganegroep.

I

C.
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iDe inaand mei is voor de rotgans een zeer belangrijke. Aan het eind ervan

vertrekken de ganzen richting broedgebieden in Taymyr, Noord—Siberi.

De soort overwintert in kustgebieden van West—Europa. Het is gebleken

dat het slagen van het broedseizoen in grote mate afhankelijk is van

reserves die zijn opgebouwd in de ].entekwartieren (o.a. Drent & Daan,

1980).

Net voedsel is in die maand mei voornamelijk plantaardig en bestaat uit

de volgende plantensoorten: Festuca rubra, Puccinellia maritiina,

Plantago maritima, Triglochin maritima en Juncus gerardii. Kwalitatief

blijkt Juncus van deze soorten de slechtste te zijn; Festuca en

Puccinellia zijn beter. De beste soorten zijn Plantago en Triglochin —

in de eerste plaats kwalitatief gezien (verteerbaarheid) doch in de

tweede plaats ook kwantitatief als gevoig van de dikkere bladeren in

vergelijking met de andere voedseiplanten. Als er konkurrentie om voed—

sel zal zijn zal dit voornamelijk gaan om de twee goede soorten, temeer

ook daar deze beide relatief gezien zeldzaam zijn (/worden). Onderzoek

van Prop & Loonen (1986) liet zien dat van een patch Plantago 50% van de

Plantago wordt gegeten door slechts 12% van de individuen. 27% kreeg

zelfs in het geheel geen Plantago. Dit illustreert de mate van kom—

petitie om deze soort.

Op de Hoge Kwelder van de O.B.K. op

Schiermonnikoog wordt vaak gefoura—

geerd met een duidelijke en hechte

groepsstruktuur. Groepen ganzen

fourageren dan in het a].gemeen

volgens het in figuur 1 aangegeven

schema. Te onderscheiden is een

Voor—, een Midden— en een Staartdeel.

Van voor naar achter neemt de gans.-

dichtheid af, net als van de rand

naar de kern. De beste manier om het

belang van plaats in de groep aan te

tonen is de groepsplaats te korre—

leren met het sukses van het volgend

broedseizoen. lets dergelijks is ge—

BROED BUKSES

Hoop

Leag

Figuur 2: De hypothetiache verdeling van poten—

tieel broedsukees over de groep op basis van

gegevens van Teunissen et al (1985).
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daan door Teunissen et al (1985). Zij vonden dat de beste ganzen in het

midden van de groep zitten, viak achter de rand. Van "Early"birds in de

lijnoverschrijdingen kwam er 33% met jongen terug, van de "Mid"—groep

was dit 60%, terwijl van de "Late" slechts 8% jongen had.

In figuur 2 is deze verdeling van broedsukses naar de gebruikte groeps—

indeling (figuur IC) vertaald.

Deze "vertaling" is weliswaar hypothetisch doch niet onaannemelijk.

In dit onderzoek wordt getracht causale verbanden te leggen tussen

plaats in de groep enerzijds en status van de gans en potentieel broed—

sukses anderzijds door gedragswaarnemingen te kombineren met groeps—

plaats. Al vaker is gekeken naar de relatie tussen status en

verschillende fourageerparameters met plaats in de groep (o.a. Van

Eerden, 1978; Inglis & Lazarus, 1981; Drenth et al, 1984), doch een

samenhangend inzicht over het geheel ontbreekt flog.

Daarnaast wordt ingegaan op de invloed van terreinkeus. Een groot aantal

ganzen namelijk bezoekt naast de kwelders van Schiermonnikoog ook do

graslanden van het friese Paesens op het vasteland. Deze zogenaarnde ult—

wisselaars zouden gemiddeld een hoger broedsukses hebben dan de meer

terreinvaste ganzen, aihoewel het kort aanwezig zijn op verschillende

terreinen een negatief effekt op de status zou hebben (Roos, 1986).

Onderzocht wordt in hoeverre er een relatie is tussen mate van uit—

wisseling en plaats in de groep.
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2. 4ATERIAAL & METHODE

I-let onderzoeksgebied is de 0.B.K. — Oude Beweide Kwelder — op

Schiermonnikoog. In de maand mei fourageren hier rotganzen van zonsop—

tot zonsondergang. Tussen de middag trekt de groep meestal oostwaards,

rlaar andere delen van de Oosterkwelder. De groepsgrootte is overdag

gerniddeld zo'n 500, 's avonds oplopend tot inaximaal 1500 ganzen. Het

gebied is te verdelen in twee de]en die voor de ganzen van belang zijn.

Ffet ene deel, de Hoge Kwelder, heeft een weidevegetatie van Festuca

r-tibra, met zilte (o.a. Puccinellia maritima en Juncus gerardli) en nj—

Icere invloeden (o.a. Lolium perenne en Poa), door respektieve].ijk
overstroming door zout water en bemesting door boeren. De Lage Kwelder,

het andere deel, is in het algemeen minder dicht begroeid. De vegetatie

bestaat deels uit — voor de ganzen onaantrekkelijke — ruigtes van

Arteniisia maritima en deels uit grazing lawns van Puccinellia man—

tima en/of Juncus gerardli. Lokaal, met name op lagere stukken komen

Triglochin maritima en Plantago maritima voor. Festuca, Puccinellia en

Juncus zijn in het algemeen vrij gelijkinatig over het terrein verdeeld,

Triglochin en Plantago meer "patchy".

Gedurende de maand mei 1986 is op het oog een aantal schetsen van foura—

gerende groepen gemaakt (zoals figuur Ia) met daarin aangetekend de

p].aats van geringde ganzen in die groep. Deze gegevens zijn uitgewerkt

en mede verzameld door Uko Vegter (zie Vegter, 1986). Op drie Lage

Kweldergroepen na zijn het Hoge Kweldergroepen. In het vervolg zal

gesproken worden over Hoge Kweldergroepen. Het totaal aanta]. vaar—

nemingen in de 18 groepsschetsen is 175. Van een aantal ganzen is zo

redelijk bekend alwaar zij zich bevonden in fouragerende groepen — zie
tabel 1. Meerdere waarnemingen van een gans in één flock zijn hier samen

genornen en als ên waarneming gemiddeld.

Naast groepswaarnemingen zijn in kursusverband in de maand mei zoveel

mogelijk gedragsprotokollen van geningde ganzen gemaakt. De hier

gebruikte (verwerkte) protokolgegevens zijn afkomstig van Renate

wesselingh en Jacob Vogel (zie ook Wesselingh, 1986). De protokollen

bestaan uit waarnemingen gedurende (ideaal) tien minuten, waarin is

opgenomen (en berekend):
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Tabel 1: Ovorzicht van do basiegegevena; (rekw.nti.verdeling per groepepleeta per individuele geringde gana.

Oarwgealachtrngegevenm aikornetig van Bert Ebbinge, partnergegevena eowel van Ebbing. ala kurauawaarne—

mi ngo n.

— Onnagegevena; i.d.r. gena ie in princip. gapeard met ongeringde gene, behalve dur wear andere im
vermold; rn/v — rnan/vrouw; prt — partner; x — ongepeard; ? — onbekend.

— 0roepop1oato Vr — Voor—rand; Vk — Voor—ksrnp Hr — Hidden—i-mud; — Hidden—kern; St — Steart; a —
aantal wuornerningen.

Qn8-gegevene Frekwentieverdeling groepajlanto Onno—gegevene Frekwentieverdeling groepaplaata

gana iVy pz-t Vr Vk Hr Hk St n • gene rn/v prt Vt Vk Mr Nh St n

11tW2 0.40 0.60 6 B WV v 0.33 0.33 0.33 3

4 3 v 0.17 0.17 0.33 0.33 6

4 7 a 0.33 0.33 0.33 4 1106 v x 1.00 3

4 H a x 0.20 0.40 0.20 0.20 5 5 4 V 1.00 2

8 6 v 0.50 0.50 6 K v 1.00 1

8 7 a 0.25 0.25 0.25 0.25 4 7 L v 0.33 0.33 0.33 3

9 L a 0.60 0.10 0.30 5 7 H v 1.00 1

9 N V 0.44 0.11 0.44 5 8 2 v 1.00. 1

83 ? x 1.00 2

cQYII v 0.40 0.20 0.40 5 8 8 a 1945 0.50 0.50 2

3 P m 0.50 0.25 0.25 4 9 E v y8w8 0.50 0.50 2

6 2 v 0.20 0.20 0.40 0.20 5 P 9 v 0.50 0.50 2

63 v 0.25 0.75 5

6 C a 0.17 0.50 0.17 0.17 6 031 a 1.00 1

H 3 a 0.21 0.23 0.21 0.18 0.18 8 3 1 v 1.00 2

H A v 0.14 0.43 0.36 0.07 9 3 8 a x 1.00 1

H K a x 0.50 0.50 4 3 A a 1.00 1

J a 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 5 3 1 v 1.00 1

J 5 a 0.20 0.20 0.60 5 6 5 a 1.00 1

J 9 y OHYY 0.17 0.33 0.20 0.30 11 H F a 1.00 1

J A v 0.11 0.89 5 H J a 0.50 0.50 2

J J a 0.33 0.33 0.33 4 II N ? 1.00 1

N I) v 0.14 0.43 0.14 0.28 8 H 3 v 1.00 1

HI a OJY9 0.17 0.33 0.20 0.30 11 N 6 a 0.33 0.67 3

P K a 0.61 0.02 0.22 0.15 12 H 8 a 7 1.00 1

I I a 0.50 0.25 0.25 4 P 5 7 7 1.00 1

P1) a 1.00 1

Aantal ganzen: n 3: 25
O n 3; 27 W1WC 7 x 0.50 0.50 2

Iotaal mental ganzen: 52 9 9 7 x 0.50 0.50 2

— de tijd dat de gans fourageert (% fourageertijd)
— het aantal stappen — van één poot — dat de fouragerende gans doen

(gemiddeld aantai stappen per fourageerminuut)

— het aantal keer dat de gans het fourageren onderbreekt (gemiddeld aan—

tal fourageerbouts per fourageerminuut)

— de eventuele interakties waarin de gans betrokken is (dorninantie en

dreigfrekwentie — gemiddeld aantal aggressieve interakties per 10

minuten).
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Per parameter zijn de ganzen op rangorde gezet: nummer 1 is respek—

tievelijk het meest dominant, heeft de hoogste dreigfrekwentie, het

minste bouts, het minste aantal stappen en het hoogste percentage foura—

geertijd. De keuze van de nummer 1 is relatief en arbitrair.

Raveling (1970) stelt dat bij Canadese gans verschillen in motivatie

verantwoordelijk zijn voor verschillen in dominantie. Analoog hieraan

kan gesteld worden dat ongepaarde ganzen een andere motivatie hebben dan

gepaarde. Zij behoeven geen pretenties te hebben wat betreft broedsukses

daar dit door het ontbreken van een partner toch nul zal zijn. Ook

blijkt dat paartjes met juvenielen meer in de rand te vinden zijn

(Spaans, 1983; Drenth et al, 1984). Door slechts gepaarde individuen

(zonder juvenielen) in de berekeningen op te nemen wordt een steekproef

vergelijkbare ganzen (wat betreft motivatie) verkregen. Door een fout is

de gans Y7WN die juvenielen had, wél in somrnige berekeningen opgenomen.

Om de relatie te leggen van groepsplaats met fourageerparameters dient

ook in groepsplaats een bepaalde rangorde verkregen te worden. Hiertoe

is aan de verschillende groepsplaatsen een hypothetische waardering

gegeven. Voor iedere gans is een waarde voor de plaatsindex I te bereke—

nen volgens:
5

I (frekwentie(j) x waardering(j)),
3=

waarbij j de groepsplaats is.

Op basis van deze plaatsindex kan een rangorde worden opgesteld. Als

bijvoorbeeld de kern de hoogste waardering krijgt, dan zal dat dier, dat

bet meest in de kern van de groep is aangetroffen de hoogste plaatsindex

krijgen en zo bovenaan komen in de rangorde van groepsplaats. Slechts

dieren met vier of meer waarnemingen zijn zijn in de rangorde opgenomen

— dubbelgeringde paartjes worden als één gans beschouwd. Door nu

verschillende waarderingssets in te voeren worden verschillende rangor—

des verkregen. Deze rangordes zijn getoetst tegen de rangordes van de

fourageerparameters. Toetsgrootheid is Spearman's rangkorrelatie—

koefficint. Door de verschillende waarderingssets is na te gaan hoe de

verdeling van de fourageerparameters over de groep is.
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Tabel 2 geeft de verschillende gebruikte sets. De interpretatie van de

resultaten vindt ala volgt plaats:

— Door te kijken naar het teken van de korrelaties van de sets I 2 en

I 3 is te zien hoe de verdeling van de parameter in kwestie van voor

naar achter in de groep eruit ziet.

— Eventuele verschillen tussen
Taoel 2: De gebruikte waarderings-

Middenkern en Middenrand blij— &ets van groepsplaats

ken uit vergelijking van Groepsplaats;
Vr Vk Ir Ilk St

korrelaties van I 2.1, I 2.2.
Ii 1 3 2 2 1

en I 2.3 aismede I 3.1, I 3.2
'11 1 2 1 2 1

en I 3.3. Tevens zijn I 1 en 1.2 1 3 1 2 1

1.3 1 2 1 3 1
I 1.2 hier bruikbaar.

— Eventuele verschillen tussen I 2 1 2 3 3 4

2.1 1 1 2 2 3Voorrand en —kern kunnen blij-
2.2 1 1 1.8 2.2 3

ken uit vergelijking van
2.3 1 1 2.2 i.8 3

korrelaties van I 3 en I 3.1.
13 4 3 2 2 1

— Verschillen tussen Voor— en
3.1 3 3 2 2 1

Middenkern blijken uit verge— 3.2 3 3 1.8 2.2 1

3.3 3 3 2.2 1.8 1hiking van de korrelaties van

I 1.1, I 1.2 en I 1.3.

Door steeds nieuwe sets in te voeren is het zelfs mogehijk de absolute

verdehing (en korrelatieniveau) voor een bepaalde protokoleenheid over

de groep te vinden. Zover is het in dit onderzoek helaas niet gekomen.

Gevoig hiervan is dat er geen absolute signifikantieniveaus beschikbaar

zijn. Bat is echter geen bezwaar. De signifikanties zeggen namehijk

slechts lets over de gehele set, terwijl juist door subtiele veran—

deringen in een set het effekt daarvan op de korrelatie wordt

onderzocht. Overigens zijn in het algemeen slechts korrelaties grater

dan (absoluut) 0.250 gebruikt voor enige interpretatie.

Gegevens over de mate van gansbezoek per individu aan het op het vaste—

land gelegen Paesens zijn verkregen via Peter Roos en bevatten Paesens—

waarnemingen uit april en mel 1986 van Ruud van Dongen en Peter de Rouw.
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Een waarneming is hier de observatie van een gans op een dag op een

terrein, minimaal twee uur gescheiden van een andere observatie op dat

terrein. Van 33 ganzen zijn zowel groepsplaatsgegevens (n > 4) als ook

uitwisselingsgegevens beschikbaar. Met de uitwisselingsgegevens is voor

iedere gans een uitwisselingspercentage berekend, uit perspektief van de

O.B.K. Schiermonnikoog:

aantal waarnemingen Paesens
xlOO%

totaal aantal waarnemingen

Evenzo is een uitwisselingspercentage over de maanden april en mel

afzonderlijk te berekenen. Met de uitwisselingspercentages is een

rangorde op te stellen. Nummer 1 is hier die gans die het meest in

Paesens is waargenomen. Deze rangorde is te toetsen met de rangorde van

groepsplaats.



—11--

3. RESULTATEN

3.1. Fourageerparameters & Status

Deze paragraaf geeft een overzicht van de relatie tussen de parameters

fourageertijd, —stappen, —bouts, aismede status (dominantie,

dreigfrekwentie) op basis van rangkorrelatie—berekeningen (tabel 3) en

eerder onderzoek.

Uit fourageertijd en boutfrekwentie blijkt in hoeverre een gans zich

richt op fourageren en in hoeverre er ook tijd besteed wordt aan

andere zaken zoals interakties of alert gedrag. Het blijkt dat foura—

geertijd en boutfrekwentie in bet algemeen hoog gekorreleerd zijn: hoe

meer bouts een gans maakt, des te minder fourageertijd er overblijft.

Tabel 3; Resultaten van rangkorrelatie berekeningen met de fourageer—
parameters pet' vegetatie en gealacht. Vclgorde rangorde: zie b1. 8.

In iedere cel van de tabel staat steeds achtereenvolgens de kor—
relatiecoefficint (—1 r 1), steekproefgrootte (aantal ganzen)
en het signifikantienveau($; P2C 3$; P10% PL5% £:
P 2%).

H00E K'IELDER

LAGE KWELDER

Dominantie Dreigfrek. Four.tijd Bouts Stapfrek.

Dominantie .712 14 £ .442 13 8 .100 14 ns .095 14 na
Dreigfrek. .664 18 £ .129 13 n —.003 14 .429 14 $

Four.tijd —.392 18 3 —.655 18 £S .810 13 £ —.188 13 nz
Bouts —.526 18 £ —.605 18 £ .651 18 £Z —.304 14 zs

Stapfrek. .169 18 ns —.033 18 na .078 18 ns —.132 18 an

HGX3E KWELDER

LAGE 10'/EIDER

Dominantie Dreigfrek. Four.tijd Bouts Stapfrek.

Dornjnantje .097 14 na —.058 13 an —.271 14 an —.274 14 an
Dreigfrek. .692 19 £ -.293 14 ns —.532 15 £ -.314 15 an
Four.tijd .515 19 £ .k8 19 £ .56014 £ .301 14 an
Bouts 19 £ .423 19 $ .777 19 £Z .196 15 an
Stapfrek. .204 19 an .069 19 ns .397 19 $3 .291 19 an
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Stapfrekwentie is een globale maat voor de gemiddelde fourageer—

positie waarin het dier zich bevindt. Is het aantal stappen

gedurende fourage relatief hoog, dan is de gans — om welke reden dan

ook — gedwongen om veel te lopen (zoeken). Een dier dat zich vaak in

een goede voedselpositie bevindt zal minder stappen per tijdseenheid

hoeven te doen omdat er minder gezocht behoeft te worden. Op de Lage

Kwelder is de stapfrekwentie gemiddeld lager dan de loge Kwelder;

tevens is de gemiddelde fourageertijd er hoger (Drenth et al, 1984;

Witte, 1985; Wesselingh, 1986). De Lage Kwelder is dan ook een betere

vegetatie voor de ganzen dan de Hoge Kwelder. Op de Hoge Kwelder

lijken vrouwtjes een hogere stapfrekwentie te hebben dan mannetjes

(Witte, 1985; Wesselingh, 1986).

Dominantere dieren blijken in het algemeen meer te dreigen dan minder

dominanten (of: dieren die meer dreigen hlijken dominnter te zijii).
S1echt hij vrouitjes op de Iloge Kwelder is geen relatie tussen domi—
nantie en dreigfrekwentie.

Vrouwtjes dreigen duidelijk minder dan mannetjes
(o.a. Wesselingh, 1986). Daarnaast blijkt dat naarmate de partner

meer interakties wint of ineer dreigt, het vrouwtje meer tijd aan

fourageren kan besteden, minder vaak het fourageren onderbreekt en

een lagere stapfrekwentie heeft (Wesselingh, 1986). Op de Lage

Kwelder wordt in het algemeen meer geinterakteerd in vergelijking

met de Hoge Kwelder (Drenth et al, 1984; Witte, 1985; Wesselingh,

1986). Dit geeft ook aan dat de Lage Kwelder belangrijker is dan de

Hoge Kwelder.

3.2. De verdeling van de fourageermeters over de groep

Tabel 4 geeft de resultaten van de interpretatie van de rang—

korrelatiegegevens (bijiage 2). In deze tabel worden steeds

groepsplaatsen met elkaar vergeleken. Per vegetatie en per parameter

wordt dit kort besproken.

3.2.1. HOGE KWELDER

STAPFREKWENTIE

Op de Hoge Kwelder blijken er geen noemenswaardige verschillen te

zijn tussen beide sexen wat betreft de verdeling van stapfrekwentie

over de groep. Voor in de groep worden er gemiddeld minder stappen
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gedaan dan achter. Meer voor in de groep is de fourageerpositie dus

beter dan meer achter in de groep. Dit is logisch daar nog ininder

ganzen over de vegetatie zijn gegaan dan achter. Randdieren veret—

ten gemiddeld meer stappen dan centrumdieren. Dit lijkt vreemd, daar

randdieren in principe het eerst de vegetatie betreden en dus de

beste voedselpositie bezitten. Hierover later meer.

FOURAGEERTIJD - BOTJTFREKWENTIE

Bij mannetjes is er een slechte korrelatie van plaats in de groep

met fourageertijd. Wat betreft de boutfrekwentie wordt voor in de

groep het fourageren vaker onderbroken dan in de staart van de

groep.

Tabel 4: Resultaten van do intez-protat.n yen di r$nglcorr.lati. von touregeorparameturs in groopepleata.

Betekenie van de tekena;

++ hager; —— lager; == geen verschil; =+ of =— goon verachil of hager / lager.

vcx KIDDEIEERN VOKERN VOKERN

t.o.v. Achter t.o.v. Hiddenrand t.o.y. fliddenkern t.o.y. Voorrand

0° 9 0° 9 0° 0° 9
STA PFREKtIEI TIE

— Hoge Kwelder

— Loge Kielder
——

——

——

++

——

=—

——

—— —— +4 ——

FOURAGEERTIJD

— Hoge Kwelder ++ 4+ 4+ ++

— Loge Kwelder —— —— == —— —— =+ ++

BOJTFR}XWEWIE

— Hoge Kwelder ++ —— == ++ ++

— Loge Kwelder +1- == =— ——

Dc*Iu.\IrPIE .

— Hoge Kwelder ++ 4+ +t 4+ =4 =+

— Loge Kwelder 4+ +4 ++ ++ —— —— —— =4

Diu;IGFmKWEIfrIE

— Hoge Kwelder +4 —— —— =4 4+

— Loge Kwelder 4+ 4+ —— 4+ +4
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Vrouwtjes voor in de groep hebben geiniddeld meer fourageertijd dan

vrouwtjes achterin. Vrouwtjes in de rand maken ten opzichte van die

in de kern minder fourageertijd.

DOMINANTIE - DREIGFREKWENTIE

In het algemeen is men voor in de groep dominanter dan meer naar

achteren. Mannen in de kern lijken dominanter te zijn dan

randmannen. Mannetjes voor in de groep hebben een hogere dreigfrek—

wentie dan achter, terwiji vrouwen voor in de groep juist minder

dreigen dan achtervrouwen. (Hidden—) Randvrouwen dreigen in

vergelijking met kernvrouwen meer.

3. 2.2. Lage Kwelder

In vergelijking met de Hoge Kwelder is de Lage Kwelder een kwalita—

tief beter gebied als gevoig van het voorkomen van Plantago en

Triglochin maritima. Hoe de verdeling van de verschillende parame-

ters hier is — uitgaande van dezelfde Hoge Kweldergroep — wordt
hier getoond.

FOURAGEERSTAPPEN

Er zijn nauwe].ijks verschillen tussen de verdeling van stapfrekwen—

tie van mannetjes van Lage en Hoge Kwelder. Mannetjes die op de

Hoge Kwelder voor in de groep zitten maken daar en op de Lage

Kwelder gemiddeld minder fourageerstappen per tijdseenheid dan man—

netjes die op de Hoge Kwelder achter in de groep zitten. Voor

vrouwen lijkt bet echter juist omgekeerd te liggen. Vrouwtjes die op

de Lage Kwelder een lage stapfrekwentie hebben zitten op de Hoge

Kwelder juist meer achterin de groep. Zij hebben op de Hoge Kwelder

due een slechtere fourageerpositie.

Wat betreft het randeffekt: randganzen — op de Hoge Kwelder een hoge

stapfrekwentie ten opzichte van die in de kern — hebben ook op de

Lage Kwelder een hoge stapfrekwentie in vergelijking met de ganzen

die op de Hoge Kwelder in de kern van de groep zitten.
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FOURAGEERTIJD - BOUTFREKWENTIE

Vrouwtjes die op de Hoge Kwelder meer achter in de groep zitten heb—

ben daar minder fourageertijd. Op de Lage Kwelder hebben ze juist

meer fourageertijd in vergelijking met de andere vrouwtjes. Het

lijkt zo te zijn dat randvrouwen in vergelijking met die in de kern

minder fourageertijd hebben.

De rol van de man op de Lage Kwelder is in vergelijking met de Hoge

Kwelder in zoverre anders dat fourageertijd hier beter korreleert

met plaats in de groep. Mannetjes die op de Hoge Kwelder meer voor

in de groep zitten hebben op de Lage Kwelder meer bouts en minder

fourageertijd dan zij die achter in die groep zitten. Dieren in de

voorkern hebben minder fourageertijd dan zij in de middenkern.

DOMINANTIE - DREIGFREKWENTIE

De verdeling van de dominantie en dreigfrekwentie voor mannen blijkt

op de Lage en Hoge Kwelder redelijk overeen te komen.

iJitzonderingen: vrouwen die op de Hoge Kwelder dominanter zijn en

dus meer voor in de Hoge Kwelder—groep zullen zitten, hebben op de

Lage Kwelder een hogere dreigfrekwentie in vergelijking met andere

vrouwtjes. Dit terwiji deze zelfde dominante vrouwen op de Hoge

Kwelder juist minder dreigden. Tevens lijkt het zo te zijn dat

dieren in de voorkern — met op de Hoge Kwelder een relatief hoge

dominantie — op de Lage Kwelder juist minder dominant zijn in verge—

lijking met ganzen in de middenkern.
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3.3. UITWISSELING

De korrelaties van de uitwisselingsindici 13 en U met plaats in
tot mei

de groep blijken zodanig laag dat het verstandiger is deze niet te

gebruiken en een andere methode te zoeken.

De ganzen zijn in drie kiassen ingedeeld:

— Paesens—uitwisselaars: meer dan, of 20% van de waarnemingen zijn van

Paesens.

— O.B.K. —uitwisselaars: uitwisselaars met minder dan 20% van de waar—

nemingen in Paesens.

— O.B.K.—vaste ganzen: ringers die niet ziJn waargenomen in Paesens.

Van alle dieren n=50) zijn per

kiasse de (totaal 175) waarnemingen

per groepsplaats gesommeerd.

Paartjes waarbij beide partners

zijn geringd worden als één gans

beschouwd. De kiassen zijn ongeveer

even groot wat betreft het aantal

ganzen (resp. 16, 17, en

17 ganzen). Het aantal waarnemingen

van de O.B.K.—uitwisselaars is

hoger dan dat van de andere twee

kiassen.

In figuur 3 zijn de frekwentiever—

delingen van groepsplaats voor de

firi Sbverschillende uitwisselaars

uitgezet. Figuur 3b laat zien dat de Paesens—uitwisselaars relatief

meer in de kern van de groep zitten en dat O.B.K.—uitwisselaars zich

meer in de rand van de groep bevinden, beide in vergelijking met de

O.B.K.—vaste ganzen. Uit figuur 3a blijkt dat hoe meer er uitgewisseld

wordt, hoe minder in het midden van de groep men komt. De dieren die

niet uitwisselen blijken juist in dat midden te zitten. Ofwel:

Paesens—ujtwjsselaars zitten meer in de Voorkern en in de Staart,

O.B.K.—uitwisselaars meer in de rand en O.B.K.—vaste ganzen meer in de

Middenkern. Dit blijkt ook uit tabel 5, waarin deze verschillen

onderstreet z1n.
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Tabel 5 : Verdeling van de waurnemingen van groepapluate

over de verachillende uitwinselingaklasaen.

— A: Verdeling van het eantal wuarnemingen (n175)

— B: lielatieve verdeling (onderetroping: zie tekst)

VOOR HIDDEN STAART

Rand Kern Rand Kern

A: OBK—vast 8.' 6.0 9.3 10.9 9.2

013K—uitw. 25.3 15.6 25., 1i.9 15.

Paesen-uitw. .3 12.7 5.0 6.0 10.6

B: OBK—vast 19.2 13.7 21.2 2'.8 21.1 %

013K—uitw. 16.8 25.3 16.1 16.6 %

Puesens—uit. 11.2 32.9 12.9 15.5 %

N Figuur 3: Frekwentieverdeling van groepa—

plaata voor de verschillende uitwisse—

lingakiaseen
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4. DE RELATIE VAN GROEPSPLAATS MET DE VERSCHILLENDE PARANETERS

Op basis van waarnemingen van groepsplaats

en gedragswaarnemingen is getracht het
MIDDENbelang van groepsplaats nader te

onderzoeken. De gebruikte groepsindeling

(figuur 4) op basis van gansdichtheid is
BTA ARTzeer werkbaar gebleken. Gansdichtheid is

een indikatie van het voedselaanbod en zo

ook van de mate van kompetitie binnen een

gioep (Drenth et al, 1984). op de Hoge

Kwelder is de groepsplaats duidelijk te Figuur 4; Schematiche weergave

van aen fouragerende rotgana—onderscheiden doordat het groepsverband
groep (zie 00k figuur 1)stevig is. Op de Lage Kwelder is de gans-

dichtheid veel lager door de struktuur van de vegetatie. De vergelijking

van de resultaten van Hoge en Lage Kwelder lijkt er op te duiden dat op

beide vegetaties toch gelijksoortige posities worden ingenomen door de

individuele ganzen. De rol van de verschillende individuen is op beide

gebieden vergelijkbaar.

De Hoge Kwelder van de O.B.K. Schiermonnikoog is een kwalitatief matige

vegetatie. De hoogwaardige soorten Plantago maritima en Triglochin man—

tima komen er niet voor. Dominantere ganzen zitten er in het algemeen

meer vóór in de roei. Pa vced1j% i iv

cipe minder benutte vegetatie wordt betreden dan achter in de groep.

Voorganzen hebben in vergelijking met achterganzen dan ook gemiddeld een

lagere stapfrekwentie. Mannetjes vóór in de groep dreigen meer en hebben

een hogere boutfrekwentie dan mannetjes meer achter in de groep.

Tenminste een deel van die bouts is te verkiaren uit interakties. Een

eventueel ander deel kan veroorzaakt worden doordat er ook tijd besteed

wordt aan alert gedrag ten aanzien van predatoren of andere ganzen.

Vrouwtjes vóór in de groep besteden gemiddeld meer tijd aan fourageren

dan achterin. Voor paartjes is het dus belangrijk vó6r in de groep te

zitten. Hier kan het vrouwtje meer tijd aan fourageren besteden (in

plaats van zoeken). Dit kost het rnannetje echter meer inspanning in de
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vorm van alert gedrag en interakties. Volgens Drenth et al (1984) is het

op de Hoge Kwelder het gunstigst voor de vrouw om achter de man aan te

lopen. Hij baant als het ware een veg voor haar naar een betere voed—

selpositie.

Vrouwtjes achter in de groep hebben blijkbaar een zodanig inkompetente

partner dat hij haar niet naar een betere plaats in de groep kan

brengen. Deze vrouwtjes blijken minder fourageertijd te kunnen maken en

zeif meer te interakteren in vergelijking met voorvrouwtjes.

Als de verdeling van de parameters over de groep voor de mannetjes op de

Lage Kwelder wordt vergeleken met die op de Hoge Kwelder blijken er

nauwelijks verschillen te zijn — niet in status als in fourageertijd,

boutfrekwentie of stapfrekwentie. Het is wel zo dat er op de Lage

Kwelder een duidelijkere verdeling van fourageertijd over de groep is.

Mannetjes die op de Hoge Kwelder meer vóór in de groep zitten fourageren

op de Lage Kwelder minder in vergelijking met hen die meer naar achteren

zitten. Ze zijn ook dominanter. Bij vrouwtJes lijkt het erop dat er in

vergelijking met de Hoge Kwelder een soort omdraaiing plaatsvindt.

Vrouwtjes die in Hoge Kweldergroepen meer achterin zitten maken daar

minder fourageertijd, zijn minder dominant en verkeren in een slechtere

voedselpositie, in vergelijking met zij die meer vóór in de groep te

vinden zijn. Op de Lage Kwelder maken ze juist méér fourageertijd en

hebben een lagere stapfrekwentie. De dominantie blijft echter gelijk

(laag) aan die op de Hoge Kwelder. Dus op de Lage Kwelder lijken domi—

nantere beesten een minder goede fourageerpositie in te nemen dan minder

dominanten. De dominantere vrouwtjes komen tot meer interakties als

minder dominanten. Dat is ook in tegenstelling met de konstatering van

de Hoge Kwelder alwaar dominante vrouwen juist mmnder interakties

aangaan dan minder dominante. Ervan uitgaande dat dominanten tevens de

beste posities innemen (in knnen nemen) moet er dus iets anders zijn

dat belangrijker is dan maximalisatie van fourageertijd. Bovendien iets

dat vrijveel zoekwerk vergt (hoge stapfrekwentie). Dit zou kunnen wijzen

op een zoekbeeld van Plantago en Triglochin. Teunissen et al (1985)

stellen vast dat vrouwtjes met broedsukses gemiddeld op lage kwelder—

vegetatie meer Triglochin zouden hebben gegeten in vergelijking met

vrouwtjes zonder broedsukses.
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De goede rolverdeling binnen een paar op de Lage Kwelder iou dus zijn

dat beide partners deel nemen aan de interakties (mannetje nog altijd

meer dan het vrouwtje) en waar het vrouwtje naar Triglochin— (en

Plantago)—patches zoekt en het mannetje haar hierin niet bekonkurreert.

Hij iou zich due meer richten op Puccinellia (en Juncus). Graveland

(1985) laat zien dat het dieet van de beide partners in het algemeen

toch wel enige overeenkomst vertoont. Met is dus niet zo dat beide part-

ners een kompleet ander dieet hebben.

THE EDGE EFFECT

In tegenstel].ing tot de verwachting op grond van de theorie van de

onontgonnen vegetatie — randganzen betreden een vegetatie als eerste —

is de stapfrekwentie van randganzen op de Hoge Kwelder relatief hoog. In

plaats van een betere fourageerpositie iijken ze juist een slechtere

positie in te nemen. Randmannetjes blijken meer te fourageren dan man—

netjes in de kern van de groep. Randvrouwtjes echter maken in verge—

hiking met vrouwtjes in het centrum juist meer bouts en zo minder

fourageertijd. Hier hijkt dus sprake te zijn van een verkeerde rolver—

deling: de man in de rand besteedt zijn tijd aan fourageren in plaats

van zijn vrouw te beschermen. Dit wordt bevestigd door een hogere

dreigfrekwentie van randvrouwen in vergelijking met die in de kern.

Randmannen daarentegen dreigen juist minder en zijn tevens minder

dominant dan hun sexegenoten in de kern van de groep. Het is dus bhijk—

baar onmacht van de randmannen om in de rand te gaan zitten. Ze zijn

niet sterk genoeg om zich niet te laten wegjagen door dieren die achter

hen komen. Hijze],f wordt er niet direkt slechter van, doch zijn vrouw

zal niet optimaal kunnen fourageren. Een verhoogde waakzaamheid van

randganzeri ten opzichte van centrumvogels (Inghis & Lazarus, 1981) kan

met de gegevens niet vorden bevestigd. Dat randganzen niet de beste gan—

zen zijn (Teunissen et al, 1985) is wel duidehijk.

Op de Lage Kwelder is de situatie enigszins onduidehijk: randganzen zijn

wel, net als op de Hoge Kwelder minder dominant dan hun kollega's in de

kern van de groep, doch hebben een hoge stapfrekwentie op de Lage

Kwelder in vergehijking met diezeifde kerndieren. Prop & Loonen (1986)

suggereren dat ganzen vóór in een groep al Puccinelhia etend vooruitlo—

pen — eventueel over goede plekken heen — om een betere fourageerpositie

/ (vooruit gejaagd worden)
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te krijgen. Hierdoor kunnen ze eerder en langer dan andere ganzen op een

nieuwe patch zijn om daar over te schakelen op het fourageren op goede

soorten. Later in de groep wordt het steeds minder lonend vooruit te

lopen daar de opbrengst door de verminderde aanwezigheid van de goede

soorten steeds minder wordt. De gemiddeld hoge stapfrekwentie op de Lage

Kwelder van de randganzen zou kunnen duiden op een dergelijk loopgedrag.

Hetgeen hier bij de rotgans gevonden is, is in zekere zin een

bevestiging van waarnemingen van Murton (1971) bij de houtduif waaruit

bleek dat de individuen in de rand voor in de groep vooruit gedreven

worden door de dominantere dieren achter hen. Deze randbeesten zouden,

behalve weinig dominant ook onervaren zijn en op deze manier kunnen

leren van het eetgedrag van de meer ervaren individuen.

VOOR- VERSUS MIDDENKERN

Volgens Teunissen et al (1985) zou het broedsukses van dieren in de mid—

denkern hoger zljn (geweest in 1982) dan dat van dieren in de voorkern.

Als de gemiddelde dominanties van beide wordt vergeleken blijken de man—

netjes in de voorkern op de Hoge Kwelder dominanter te zijn, doch op de

Lage Kwelder zijn ze, zowel mannetjes als vrouwtJes, minder dominant in

vergelijking met de ganzen in de middenkern. Een ander punt is het

verschil in mate van uitwisseling van beide groepen. In de voorkern

bevinden zich relatief veel ganzen die vaak in Paesens zijn waargenomen,

terwiji in de middenkern zich juist de meeste ganzen bevinden die

slechts zijn waargenomen op de O.B.K.. Het minder plaatsvast zijn zou

volgens Roos (1986) een negatieve invloed kunnen hebben op de status van

do gans. Illerdoor zouden de dominantste plaatsvaste ganzen in het voor—

deel zijn in vergelijking met uitwisselaars.
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5. DISKUSSIE

GROEPSPLAATS, STATUS EN ROLVERDELINGEN

De rolverde].ing tussen mannetje en vrouwtje van een paar moet goed zijn

(Drenth et al, 1984). Net moet zo zijn dat zij elkaar helpen in plaats

van bekonkurreren. Praktisch komt dat er in het algemeen op neer dat de

man zijn vrouwtje beschermt tegen afleiding van het fourageren. Net is

het vrouwtje dat moet broeden en het is ook het vrouwtje dat de beste

reserves moet hebben. Bij paartjes waar de rolverdeling niet juist is,

zal dat ten koste gaan van de fourageerefficiöntie, en zo van het poten—

ti1e broedsukses.

Net is in dit onderzoek gebleken dat verschillen in de parameters foura—

geertijd, stapfrekwentie en boutfrekwentie terug te voeren zijn op

verschillen in status. Status heeft dus een belangrijke invloed op de

voedselopname (Spaans, 1983; Teunissen et al, 1985). Het paartje met een

hogere status zal een betere fourageerpositie in kunnen nernen. Dit

vereist echter wel een investering — het kost moeite om goede

groepsplaatsen in te nemen en vast te houden. Voor dieren die slechts

weinig dominant zijn zal het wellicht voordeliger zijn genoegen te nemen

met een minder goede plaats in de groep en zich zo die investering te

besparen. Daarnaast zullen er ook ganzen zijn die de motivatie om te

investeren missen bijvoorbeeld door het ontbreken van een partner. Deze

kategorie van ganzen, die dus bestaat uit ongepaarde individuen en

weinig dominante paartjes zal in het algemeen in de staart van een groep

te vinden zijn, alwaar de gansdichtheid het laagst en de kompetitie het

geringst is. De voedselpositie is hier echter zeer matig. Van de dieren

die wel bereid zijn tot investeringen — dit zullen in de regel slechts

gepaarde ganzen zijn — zullen de dieren met een lagere status het minder

goed doen dan zij met een hogere. Deze dieren lijken vooruit gedreven te

worden door de dominantere ganzen. Ze zullen zich op deze manier in de

periferie van een groep bevinden, alwaar de voedselpositie het beste is,

doch als gevoig van de stuwing der dominanten de resultante fourageer—

positie niet optimaal. Deze randdieren zijn te beschouwen — volgens de

terminologie van Giraldeau (1984) — als "discoveres" voor de dominan—

tere dieren ("joiners"). Ze verkennen de vegetatie als het ware voor
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die dominanten, die uit het gedrag van de ganzen vóór hen zouden kunnen

aflelden hoe de kwaliteit van de vegetatie is. De dominantere paartjes

zullen dus in de kern van de groep te vinden zijn, vlak achter de

randdieren. Dit is ook de plaats waar Teunissen et al (1985) het meeste

broedsukses konstateren. De investeerders — de rand— en kerndieren — zou

men, analoog aan Caraco (1981), "risk—proners" kunnen noemen; de kate—

gone niet—investeerders, in de staart, "risk—averters".

Jonge dieren zullen in het algemeen nog een lage status hebben. In de

loop der tijd zullen zij echter, als gevolg van het winnen aan ervaring

(bijvoorbeeld door het afkijken van andere ganzen — het "skill pool

effect", Giraldeau (1984)) aan status winnen, waardoor de groepsplaats

tevens kan verbeteren. In de loop der jaren zal er dus een verschuiving

wat betreft groepsplaats waar te nemen moeten zijn van ouder wordende

ganzen. Dit is, als gevoig van een niet konsistente onderscheiding van

groepsplaats door de jaren heen, niet voldoende onderzocht (Roos, 1986).

De geschetste strategieën — "risk—proners" en "—adverters" — zijn niet

zo star als het wellicht lijkt. Steeds hangt het er vanaf hoe de

samenstelling van de totale groep is en in hoeverre de status van een

dier zal reiken voor een goede groepsplaats. Een minder dominant paar

kan er voordeel bij hebben de betere gebieden te mijden, daar zij toch

niet tegen de konkurrerentie op kunnen, en een slechter gebied opzoeken.

Daar zouden zij, doordat ze er betere fourageerposities in kunnen nemen,

wellicht beter af zijn. Deze strategie weegt echter niet op tegen de

strategie van dieren met goede selektiekwaliteiten (Drenth et al, 1984).

UITWISSELAARS; BETER?

Tabel 6 geeft de — globale — verdeling van de verschillende parameters

over een schematische groep. De groep uitwisselaars lijken niet de meest

suksesvolle dieren te zijn, daar zij niet de allerbeste posities

innemen. Dit zou verklaard kunnen worden uit het effekt dat plaatsvaste

dieren voordeel hebben boven wisselaars doordat deze laatsten korter in

de verschillende gebieden aanwezig zijn en zo minder bekend zijn ter

plaatste (Roos, 1986). In dit soort onderzoek worden vaak gemiddelden

van gehele groepen ganzen met elkaar vergeleken. Men moet zich dan
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Tabel 6; Overzicht van de verdeling van do helangrijkate faktoron

over de groep: statue op beide vegetatiea, mate van uitwisse-.

ling en (potentieel) broedaukeem.

+ + veal Broedsukees near TeuniaBen et ol 1985.

+ c7 UiWiEselirC: zie tek-el 5 / figuur 3.

÷
weinl9

- groepsplaats status uitwis— broed-
hk 1k seling sukses

(/VODRKERN ++ + ++ +

RAND ± ± + ±
P

/ \
KERN + ++ ++

/
—--\sTAART — — —+

echter wel realiseren dat door het middelen bepaalde nuances weg kunnen

vallen. In dit geval dient men zich af te vragen of beide groepen — uit—

wisselaars en niet—wisselaars — wel vergelijkbaar zijn.

Analoog aan Alonso et al (1987) die bij de kraanvogel (Grus grus)

vaststellen dat de dominantere dieren gemiddeld een grotere afstand

afleggen naar de fourageergebieden, is ook bij de rotgans te stellen dat

uitwisselaars in het algemeen betere dieren — wat betreft status — zijn
in vergelijking met niet—uitwisselaars. Door het genoemde negatieve

effekt van uitwisseling op status zullen er niet—uitwisselende ganzen

zijn die het beter afbrengen dan de uitwisselaars. De gemiddelde plaats—

vaste gans echter zal een lager broedsukses hebben dan de gemiddelde

uitwisselaar (zoals is gevonden door Roos, 1986).

OVER DE METHODE

Het probleem met dit soort waarnemingen is in het algemeen dat de

steekproef relatief klein is. Gangbare methode is dat de waarnemingen in

kiassen worden verdeeld, per kiasse worden gemiddeld en vergeleken. Hier

gaat echter veel scherpte verloren. Bovendien loopt het vaak weer vast

op de beperkte steekproef.

Voordeel van de hier gebruikte methode is dat het optimaal gebruik maakt

van ledere waarneming. Nadeel is voorlopig dat de resultaten relatief

ondoorzichtig zijn. Dit kan echter worden opgelost door berekening van

de best—passende waarderingssets van de uiteindelijke verdeling van de
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parameters over de groep. Hierdoor wordt interpretatie van gegevens

gemakkelijker en vooral aanschouwelijker. Automatisering van het reken—

werk is hierbij noodzakelijk.

Aan te raden is om in vervolgonderzoek gebruik te maken van een kon-

sistent onderscheid van groepsplaats. Dit dient gebaseerd te zijn op

bewegingrichting van de groep (of subgroep) en gansdichtheid. Bovendien

zou bet handig zijn indien bij gedragswaarnemingen direkt ook

groepsplaats van het geprotokolleerde dier wordt bepaald.

0

1+WE
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BIJLACE 1: De verwerkte protokolgegevens

Afkomstig van Jacob Vogel & Renate Wesselingh (zie ook

Wesselingh, 1986).
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