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Voorwoord
Dit onderzoek vormt mijn eerste doctoraalonderzoek. Het werd gedaan bij de vakgroep
Gedragsbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het veidwerk van dit onderzoek
werd uitgevoerd in de maanden September tIm Oktober. 1k heb gedurende deze periode in
een caravan, in het plaatsje Noordpolderzijl, in het uitgestrekte landschap van de
Groninger noordkust gebivakkeerd. Het was een mooie en bijzondere ervaring. Waarbij ik
heb geleerd een kritische kijk op je eigen onderzoek te houden.
Hierbij wil ik de volgende mensen bedanken voor hun huip:

Maarten Loonen; mijn begeleider die altijd voor me klaar stond; Daan Bos, mijn medebegeleider die me veel gesteund heeft; Jan Schoonveld, de man van het Waterschap van
Ommelanderzeedijk die me met allerlei praktische zaken naast het onderzoek geholpen
heeft en het Instituut van Bos- en Natuurbeheer waarvan ik de caravan heb mogen
gebruiken.

Samenvatting
De verspreiding van de Rot- en Brandgans langs de Groninger kust is bekeken in relatie
tot vegetatie-typen en vegetatie-structuur. Hiervoor zijn wekelijks tellingen verricht van
alle ganzen langs de kust, en zijn keuteltellingen gedaan. De keuteltellingen werden
verricht op aan elkaar grenzende percelen met een verschillende vegetatie-structuur (door
een verschillende beweidingsdruk). Hiermee is onderzocht wat het effect is van vegetatie
structuur, op de keus van de ganzen om op die plekken te foerageren. Er is gekenen naar
het effect van een verschillende bedekking van Atriplex portulacoides, een plantesoort die
dominant wordt bij een lage beweidingsdruk op de lage kwe!der. En naar het effect van
verschillende bedekking van Artemisia maritima, een plantesoort die dominant wordt bij
een lage beweidingsdruk op de hoge kwelder.
Het bleek dat er aanzienlijke verschillen in het terreingebruik van beide ganzen-soorten
waren, waarbij de Rotgans verspreid over de hele kwelder voorkwam en de Brandgans
alleen op de hoge kwelder en in de polder.
De meeste juvenielen werden ook op de hoge kwelder (en voor de Brandgans in de
polder) gevonden wat aangeeft dat dit de meest aantrekkelijke foerageergebieden zijn.
De structuur van de vegetatie had een groot effect op het gansgebruik. Op de lage
kwelder neemt bij een toenemende bedekking van Atriplex portulacoides (afname van de
beweidingsintensiteit) het foerageren door ganzen geleidelijk af.
Op de hoge kwelder neemt in een mozalek-vegetatie van kort gras met hoge Artemisia
het foerageren door ganzen drastisch af. Bij 10% bedekking van Artemisia is het voor de
ganzen nauwelijks aantrekkelijk meer. De gevonden verschillen konden niet toegeschreven
worden aan kwaliteitsverschillen van de voedseiplanten.
Vegetatie-structuur verschillen zorgen er waarschijnlijk voor dat er minder efficient
gegraasd kan worden.
Dit heeft belangrijke consequenties voor het beheer van kwelders waar men streeft naar
een grote variatie in vegetatie, wat gevolgen heeft voor de draagkracht van het gebied
voor ganzen.

1 Inleiding

1.1 Habitat-veranderiflgefl
In de gebieden die door de Rotgans en Brandgans van nature worden gebruikt (kwelders
en wad) treden grote veranderingen op.
Grote delen van de kwelders zijn in het verleden ingepolderd ten behoeve van de
landbouw, en dit heeft tot aanzienhijke verliezen van het kwelderoppervlak geleid. Bij de
landaanwinningswerken langs de Groninger en Friese noordkust is het beleid ook
veranderd. Vroeger lag de nadruk op landaanwinnig, flu op behoud van de kwelders.
Grote oppervlakten nieuwe kwelders ontstaan dus niet meer. Alleen langs natuurlijke weg
op kleine schaal bij de waddeneilanden en lokaal langs de friese kust, komen er nieuwe
delen bij. Bij de Friese kust worden zomerdijken verwijderd om de invloed van de
Waddenzee weer op deze hoger gelegen graslanden te doen gelden.
De bestaande kwelders worden ook minder aantrekkelijk voor ganzen door twee factoren:
1) Successie. Vegetatietypen die vroeg in een successie-reeks ontstaan bevatten voor de
ganzen aantrekkelijke voedselpianten zoals Puccinellia maritima, Triglochin maritima en
Plantago maritima. In de loop van de successie treedt er dominantie van vaak een klein
aantal soorten op. Zoals Elymus athericus op de hoge kwelder, Atriplex portulacoides en
Artemisia maritima op de lage kwelder en Aster tripolium op de lage, slecht ontwaterde
kwelder (Andresen 1990). Dit zijn planten die niet gegeten worden door de Rot- en
Brandgans. Dus in de loop van een 'ongestoorde' successie wordt een gebied minder
aantrekkelijk als foerageergebied.
2) Het beheer van de kwelder. Grote delen van de kwelders worden van vroeger uit
beweid door vee. Begrazing remt de successie, en zorgt dus voor het in stand houden van
voor de ganzen aantrekkelijke jonge successie stadia. Ook beInvloed begrazing de
kwaliteit van het gewas. Begrazing zorgt er namelijk voor dat het oude vezelrijke gewas
wordt verwijderd en dat er een korte vegetatie van jong gewas ontstaat. Het gehalte aan
nutrienten wordt hierbij ook positief beInvloedt (McNaughton 1995, Bakker 1985b,
Wilmshurst 1994).
De laatste jaren is de beweiding van veel vastelandkwelders afgenomen doordat boeren
interesse hiervoor verliezen, zo ook langs de Groninger kust (Bouwsema 1987). Deze
afname van beweiding heeft grote gevolgen voor structuur en samenstelling van de
vegetatie en is over het algemeen ongunstig voor de Rot- en Brandgans.
Ook de wadplaten zijn veranderd. Waar vroeger in de Waddenzee zeegras voorkwam
(een geliefd voedsel van de Rotgans) is dit op het moment grootendeels verdwenen.
Plaatselijk komt het nog voor; bij Terschelling en Groninger kust (Brentgeese in the
Waddensea, 1994). De oorzaak van deze achteruitgang wordt vooral gezocht in de
intensieve kokkelvisserij waarbij de wadbodem ernstig omgewoeld wordt.
Deze veranderingen in het natuurlijke foerageer-habitat van de Rot- en de Brangans gaan
samen met een enorme groei van de populatie van beide soorten. Dit zorgt voor een
probleem: meer hongerige magen moeten gevuld worden in een minder aantrekkelijk
gebied.

Het minder aantrekkelijk worden van de kwelders gaat echter samen met een
intensievering in de landbouw. De bemestingsgraad van cultuurgraslanden is enorm
gestegen. De Rot- en Brandgans zijn een van de weinige soorten die hiervan profiteren;
zij vinden hier een overvloed aan hoogwaardig wintervoedsel.
De bovengenoemde factoren hebben gezorgd voor een grote verschuiving in habitat
gebruik. Beide soorten foerageren, de laatste jaren, steeds meer op landbouwgrond en dit
zorgt voor een groeiend conflict met boeren (Owen 1990, Van Eerden 1990).
Aangezien het beleid van de overheid op bescherming van beide ganzensoorten is
gericht, beide mogen niet meer bejaagd worden, keert de Nederlandse overheid jaarlijks
duizenden guldens aan schadevergoeding uit aan landbouwers (gemiddeld 450.000 gulden
voor het Waddenzee-gebied alleen).
In September 1996 is een project gestart aan de Rijksuniversiteit Groningen met als doel:
het bepalen van de draagkracht van het Waddenzeegebied, voor de Rotgans, onder
verschillende beheersregimes. flet is voor dit project van belang om de verspreiding van
de ganzen op grote schaal te kennen, en de processen die op grote (bijv. gebied) en kleine
schaal (bijv. vegetatie-kenmerken) een rol spelen bij het kiezen van foerageerplekken door
de ganzen, te doorgronden.
Dit onderzoek is een eerste aanzet in deze richting. Omdat de Brandgans overeenkomsten
met de Rotwns vertoond (overlap in plekken waar gefoerageerd wordt), en omdat de
Brandgans de terrein-keuze van de Rotgans kan beInvloeden is in dit onderzoek gekeken
naar beide soorten ganzen.

1.2 Vraagstelling
Centraal in dit onderzoek staat de volgende vraag:
Wat is de relatie tussen vegetatietype en vegetatiestructuur, en de habitat-keus van de Roten de Brandgans?
Deze vraag is opgesplitst in de volgende deelvragen:
*Welke vegetatie-typen worden door de Brand- en Rotgans gebruikt, en welke
genieten de voorkeur?
*Zijn er verschillen tussen de Rot- en de Brandgans in terreingebruik?
*Hoe zijn de juvenielen over de kwelder, en over het hele gebied, verdeeld?
*Hoe reageren ganzen op structuur-verschillen van vegetaties?

2 Methode

2.1 Populaties
Nederland is een van de landen waar in de herfst en voorjaar grote aantallen Rot- en
Brandganzen doortrekken. De Brandgans overwinterd ook in grote aantallen. De
Rotganzen die hier komen hebben hun broedgebied langs de Noord Siberische kust
liggen, van het eiland Kolgujev in het westen tot ongeveer het westelijk deel van het
Taimyr schiereiland (Bergman 1994). De Rotgans die hier overwintert behoort tot de
ondersoort Branta bernicla bernicla (de Zwartbuikrotgans). Daarnaast komen de
ondersoorten Branta b. hrota (Witbuikrotgans) en Branta b. nigricans (Zwarte Rotgans)
voor die broeden in Spitsbergen en Groenland resp. langs de Noord Amerikaanse kust en
oost-SiberIe (Bergman '94). Het overwinteringsgebied van de B. b. bernicla strekt zich uit
over kustgebieden van Denemarken tot in Frankrijk. In de wintermaanden zitten de
Rotganzen voomamelijk langs de Franse atlantische kust, de zuid-kust van Engeland en in
het Delta-gebied in Nederland (Bergman '94).
De Waddenzee is hierbij belangrijk als doortrek-gebied in het voor- en najaar. Met name
in het voorjaar worden in de Waddenzee de reserves voor de terugreis aangemaakt. De
Brandgans, Branta leucopsis, heeft drie gescheiden populaties. De Groenlandse populatie
met zijn broedgebied in oost-Groenland en overwinteringsgebied in n.w.Ierland en west
Schotland. De Spitsbergense populatie die broedt in z.w. Spitsbergen en overwintert in
z.w. Schotland. Als laatste de Barentszee populatie die broedt in z. Nova Zembla,
Vaygach en overwinterd in n.w. Duitsiand en Nederland (Ebbinge '69).
De Brandgans blijft in de winter in Nederland en trekt het binnenland in. Alleen in
winters met veel sneeuwval trekken ze door naar Frankrijk en z.o. Engeland (Ebbinge

B.S., '87).
Vanaf het begin van de 7Oer jaren is het aantal Zwartbuikrotganzen sterk toegenomen,
van 40.000 in 1971 tot 200.000-300.000 individuen op dit moment (Ebbinge '92). In het
voorjaar zit hiervan ongeveer 25% in het Nederlandse Waddengebied. Ook de
(Barentszee) Brandgans is toegenomen van 20.000 in 1960 tot +i 80.000 in 1985
(Ebbinge et a!. 1987). Als belangrijkste oorzaak voor deze toename wordt het stopzetten
van de jacht aangewezen. In Nederland gebeurde dat voor de Rotgans in 1950, in
Engeland in '54, in Frankrijk in '66 en in Denemarken in '72. En sinds de stopzetting in
Denemarken is de populatie enorm gestegen (Ebbinge '84). De jacht op Brandganzen
werd in Duitsland in 1977 gestopt en in Nederland in 1950.

2.2 Gebiedsbeschrijving
Dit onderzoek is uitgevoerd langs de Groninger kust, van de Westpolder t/m de
Emmapolder. De kwelders zijn hier 'man-made', en zouden zonder menselijke inv!oed
niet in deze vorm aanwezig zijn.
Er is een uitgebreid stelsel van rijzenhouten-dammen die bezinkve!den vormen,
waarbinnen de stroming van het zeewater minder is en er opslibbing plaatsvindt. Verder
liggen er binnen de bezinkvelden greppels die het water snel afvoeren bij afgaand tij. Dit
is weergegeven in figuur (1). Het gebied is ingericht voor de !andaanwinning.
Ret beleid van de overheid is nu veranderd van een nadruk op de landaanwinning naar
een nadruk op natuurbehoud. Verdere uitbreiding van de kwelder gebeurt daarom niet
meer (geen niewe bezinkvelden), maar men wil behouden wat er is. Ret heet daarom niet
meer de 'Landaanwinningswerken' maar de 'Kwelderwerken'.
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Beweiding van de kwelder gebeurt door particulieren en sommige stukken zijn in beheer
van de stichting ' het Groninger Landschap'. Doordat elke boer zijn eigendom op zijn
eigen manier gebruikt, met verschillend type vee in verschilende intensiteit, is er een
grote ruimtelijke variatie in vegetatie (zowel vegetatie-typen als vegetatie-structuur). Dit
maakt het gebied aantrekkelijk voor onderzoek. Aihoewel er de moeilijkheid bestaat van
het bepalen van het beheer van de verschillende kwelderdelen (elk perceel van een andere
eigenaar en per jaar kan de beweidingsintensiteit veranderen).

2.3 Tellingen
Wekelijks zijn alle ganzen in het onderzoeksgebied geteld, met behuip van een lOx-60x
zoom-oculair telescoop. Met de fiets werd hiervoor het gebied in twee delen afgereden. In
twee opeenvolgende dagen zijn deze delen geteld. De teldagen moeten dicht bij elkaar
liggen om verschillen in aantallen tussen gebiedsdelen door doortrek van ganzen en om
dispersie van de ganzen zoveel mogelijk te voorkomen.
De tellingen van de gebiedsdelen zijn de ene tellingsdag van west naar oost en de daarop
volgende in omgekeerde richting verricht. Dit om de mogelijke invloed van de tijd op de
dag op de verspreiding van de ganzen uit te schakelen. Op deze manier zijn alle delen op
verschillende tijden geteld. Ook de mogelijke invloed van de getijde-beweging op de
verspreiding van de ganzen is te verwaarlozen daar de hoogwater-tijden in de loop van de
onderzoeksperiode verschoven zijn. In combinatie met de omgekeérde tellingen zijn flu
ook de verschillende gebiedsdelen bij een verschillende getijde-stand bezocht.
Tijdens een tellingsdag is de plaats van de waargenomen ganzen nauwkeurig aangegeven.
Het dijkvak-nummer en de afstand van de zeedijk zijn bepaald, en aan de hand van de
vegetatie-kaart van het gebied, is aangegeven op welk vegetatie-type de dieren zich
bevonden. De kwelder op de vegetatie kaart is ingedeeld in verschillende zones, zie
figuur (2).

()S' 3
ci

Figuur (2): de gebruikte indeling van de kwelder in verschillende zones op basis van de
vegetatie. Zone 1 en 2 zijn hoge kweldervegetatie-typen die niet overal voorkomen.

Landbouwgewassen
Naast de vegetatie-typen volgens Dijkema zijn ook landbouwgewassen gebruikt. Deze
staan ook op de volgende kaart van het gebied. Hierbij zijn de volgende afkortingen
gebruikt:
a = aardappel

b=biet
g=graan
wg = wintergraan

gr=gras
kz=koolzaad
p=prei
w=wortel
In veel gevallen stond op een akker eerst een van de gewassen en later wintergraan, dit
met een schuine streep aangegeven.
De kaart op de volgende bladzijde is in verschillende delen afgebeeld. Het bovenste stuk
is het meest westelijk gelegen gedeelte en het onderste het meest oostelijk gelegen
gedeelte

(de kaart moet dus van boven naar beneden gelezen worden).
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De zones zijn onderscheiden op basis van de vegetatietypen die erin voorkomen. Zone 1
en 2 behoren tot de hoge kwelder, zone 3, 4 en 5 behoren tot de lage kwelder en zone 6,
7 en 8 tot de pionierzone. Elke zone loopt evenwijdig aan de dijk en is ter breedte van
twee 'subvakken' zie figuur (1). Aangezien de dijk in sommige polders een bocht maakt
en dus dichter bij de Waddenzee komt te liggen is de kwelder niet overal even breed. De
zonering volgt deze bochten niet en bij deze polders ontbreken dan de zones van de hoge
kwelder (zone 1 en 2).
Ook is het gedrag van de ganzen genoteerd (foerageren, slapen, niets doen, zwemmen).
Er is gewerkt met de vegetatie-kaart van de Groninger kust, van de Meetkundige Dienst
van Rijkswaterstaat, gebaseerd op lucht foto's van 1992. Aan de hand van deze kaart zijn
de oppervlakten van de vegetatie-typen en oppervlakten van de verschillende kwelderdelen
bepaald. Dit is gedaan door een raster over de kaart te leggen en het aantal hokjes om te
rekenen naar de echte oppervlakte.

2.4 Bepaling percentage juvenielen
Bij groepen ganzen met meer dan 5 individuen is het aantal juvenielen bepaald. Bij hele
grote groepen (bijv. > 1000) is hier een schatting van gemaakt door op verschillende
plekken in de groep, van subgroepen (van ongeveer 20 individuen) het aantal juvenielen
en adulten te tellen. Het bepalen van het aandeel juvenielen is niet altijd mogelijk; de
belichting moet goed zijn en de afstand niet te groot (bij een goede belichting en helder
weer zijn juvenielen tot op een afstand van ongeveer 400 meter te onderscheiden). Bij de
Rotgans onderscheiden de juvenielen zich van de adulten doordat de haisring (nog) niet
aanwezig is, vanaf November krijgen ze deze (Bergman 1994), en de aanwezigheid van
lichte veerranden op het vleugeldek. Bij Brandganzen is het verschil tussen adult en
juveniel moeilijker te zien, de juvenielen zijn doffer en hebben geen witte veerranden op
het vleugeldek. Alleen als de genoemde kenmerken goed konden worden gezien zijn de
juvenielen geteld.

2.5 Bepaling percentage foeragerende dieren
Bij elke waargenomen groep is ook het % foeragerende ganzen bepaald. Omdat het
foerageergedrag afhankelijk is van de positie van de gans in de groep is voor de volgende
methode gekozen. Bij een groep ganzen zijn van subgroepjes, van rond de twintig dieren,
het aantal ganzen geteld die aan het foerageren waren (kop omlaag) en ganzen die andere
dingen aan het doen waren (poetsen, slapen, lopen enz.). Omdat de mate waarin
gefoerageerd wordt een belangrijke factor kan zijn in de terrein-keuze is het percentage
foeragerende dieren bepaald. Het kan wat zeggen over de aantrekkelijkheid van
verschillende foerageerplekken.

2.6 Keutelpiotten
Om het effect van de vegetatie-structuur op het gebruik van de ganzen te onderzoeken zijn
op verschillende plaatsen langs de Groninger kust keuteltellingen verricht. Bij de keuze
van deze plaatsen zijn de volgende criteria gebruikt:
-telkens zijn twee percelen die aan elkaar grenzen gezocht om deze met elkaar te
vergelij ken.

-de twee percelen verschillen van elkaar in bedekking van Arteinisia maritima of Atriplex
portulacoides op de hoogste kwelderdelen. Beiden zijn soorten die door intensieve
begrazing van vee negatief beInvloed worden. Het veel voorkomen van een soort gaat
daarom vaak samen met een minder intensieve begrazing van vee.
-bij de keuteiplotten die verschillen in de bedekking van Artemisia maritima zijn steeds
een perceel met een bepaalde hoeveelheid Artemisia vergeleken met een intensief
begraasd (door vee) perceel zonder of heel weinig Artemisia.
-bij de keuteiplotten die verschillen in de bedekking van Atriplex portulacoides zijn drie
aangrenzende percelen gevonden met een verschillende bedekking en deze zijn met
elkaar vergeleken.
Er wordt een vergelijking gemaakt tussen intensief en extensief beweide percelen op basis
van de vegetatie-opbouw en op basis van gegevens van veetellingen langs de Groninger
kust van Dijkema uit 1987.
In alle keuteltelgebieden zijn vegetatie-hoogte metingen en vegetatie-opnames gemaakt op
zowel de hoge als lage kwelder. De opnames zijn gemaakt door in elk perceel zowel op
de hoge als lage kwelder 5x 'at random' een vierkante meter uit te leggen. In deze
vierkante meter zijn alle plantensoorten gedetermineerd en de bedekking geschat volgens
de Londo-schaal ,zie bijiage (3) en (5).
Op de percelen die zijn vergeleken zijn markeringen (kleine stokken) gezet. Hiervan zijn
er 6 op de hoge kwelder en 6 op de lage kwelder gezet. De afstand tussen twee stokken is
steeds 50m (behalve als het perceel hiervoor te klein is, dan is het 30m). De eerste stok is
40m uit de rand van het perceel gezet om rand-effecten te voorkomen. Op veel plekken
zijn de perceelsranden opgehoogd met sub uit de sloten die de percelen van elkaar
scheiden. Dit sub is tijdens het onderhoud van deze ontwaterings-sloten op de wal gelegd.
Op deze randen groeit meestal een compleet andere vegetatie dan in de rest van het
perceel en daarom zijn hier geen markeringen neergezet.
Elke week zijn alle stokken in alle percelen afgelopen en zijn de keutels geteld. Dit
gebeurde m.b.v. een touwtje van 1,12 meter die de straal vormde rond de stok (zodat het
oppervlak 4m2 was) waarbinnen de keutels geteld werden.
Alle keutels werden per telling verwijderd zodat het cummulatieve aantal keutels tussen
twee tellingen een maat voor het gans-gebruik is in de tussenliggende periode. Er is
gestreefd om elke vijfde dag te tellen.
Twee keer kon er niet geteld worden door de extreem hoge waterstand van de
waddenzee waarbij de hele kwelder tot aan de zeedijk onder water stond.

Ii

tabel 1 : percelen (in dijkvaknummers) die met elkaar zijn vergeleken met verschillen in
Arteinisia maritima (% Artem) bedekking op de hoge kwelder, en de vegetatie-hoogte op

lioge en lage kwelder. De dijkvaknuminers zijn terug te vinden op de vegetatiekaart van
het gebied.

Artem

vergeleken
met perceel

veg.hoogte
(cm) per
kwelderdeel

hoog 14.2
laag 9.7

15.5

413-416

hoog 6.2
laag 6.9

0.1

407-409

hoog 11.7
laag 18.4

20.5

409-410

hoog 7.3
laagl9.9

0.1

343-345

hoog 7.4
laag 13.9

4.5

345-347

hoog 2.8
laagl2

0.2

268-272

hoog 12.9
laag 8.2

9.5

272-274

hoog 4
laag5.8

0

veg.hoogte
(cm) per
kwelderdeel

%.

411-413

perceel

%

Artem

tabel 2: percelen (in dijkvaknuininers) die met elkaar zjn vergeleken met verschillen in
Atriplex portulacoides (% A.por,) bedekking op de hoge kwelder, en vegetatie hoogte
(veg. hoog) op hoge en lage kwelder. Dijkvaknuinmers volgens de vegetatie-kaart.
perceel

veg
cm

369-

hoog
6.8
laag

371

%

perc-

A.por

eel

0.7

371373

9.4
293295

hoog
9.8
laag
17.5

54

295297

veg
cm

%

perc-

A.por

eel

hoog
10.8
laag
10.9

7.8

373375

hoog

26

veg
cm

hoog
11.6
laag2
3.13

%

A.por
27.4

7.4
laag

9.8

2.7 Stikstof-bepaling
In de percelen 411-413 (bedekking Artemisia 15.5%) en 413-416 (Artemisia 0.1%) zijn
monsters genomen van Festuca rubra. Vijf monsters op de hoge kwelder en vijf op de
midden kwelder in elk perceel (dus 20 monsters totaal). Aan deze monsters is een totaal
stikstof-bepaling gedaan volgens Deys.

___

3 Resultaten
Tell ingsgegevens

3.1 Aantallen
In grafiek (1) zijn per tellingsdag het aantal Rot- en Brandganzen langs de hele
Groninger-kust uitgezet. De Rotgans is vanaf de eerste tellingsdag aanwezig en bereikt
een piek in zijn aantal begin November en neemt dan in aantal af en blijft tot 18
December vrij constant tussen de 450 en 570 individuen. De piek in de aantallen worden
veroorzaakt door trekkende dieren die vanuit hun broedgebieden in Tajmir een tussenstop
-maken langs de Groninger kust en daarna doortrekken naar Groot-Brittanie of Frankrijk.
De Brandgans arriveerde wat later in het gebied en bereikt zijn piek half November.
Bij de hoge piek van 28 November zaten veel doortrekkende dieren die kortstondig in het
gebied verbieven daar de volgende dag, na de telling, lang niet zoveel Brandganzen meer
werden gezien. De aantallen worden vanaf half November minder maar er blijven toch
aanzienlijk meer Brandganzen dan Rotganzen 'hangen' in het gebied (tussen de 3000 en
7000).

Vergelijken we deze aantallen met de telgegevens van SOVON, het gemiddelde over de
seizoenen 1990/91 tot en met 1993/94, zie Bijiage (8) dan zien we het volgende. Voor de
Rotgans liggen de aantallen van Oktober en November in dezelfde orde van grootte maar
voor de Brandgans is het aantal van Oktober 6x zo hoog en voor November 3x zo hoog.
Het aantal van December ligt wel in dezelfde orde van grootte (maar daar heb ik maar
één teldag).
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(1) : de totale aantalien van waargenomen ganzen langs de
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Iii grafiek (2) is naar de verdeling van gansaantallen over de deelgebieden langs de kust
gekeken. Er is steeds alleen naar de ganzen gekeken die op de kwelder zaten die bij de
'erschillende polders hoorden. Als in het volgende stukje de verschillende deelgebieden
worden genoemd dan worden de alleen kwelders die hierbij horen bedoeld.
In grafiek (2A) zijn de aantallen Brandganzen die op de kwelder zaten bekeken. De
aantallen zijn uitgedrukt per totale oppervlakte van de kwelder waar ze zaten. Opvallend
is dat de Noordpolder over de hele periode gezien de meest intensief bezochte polder is.
De Negenboerenpolder wordt met pieken bezocht en ze zitten dan heel geconcentreerd op
[wee percelen het grootste gedeelte van deze polder wordt helemaal niet bezocht. De
andere polders worden veel minder bezocht en de Emmapolder is hier weggelaten daar
hier nooit Brandganzen zijn gezien.
In grafiek (2B) is hetzelfde gedaan voor de Rotgans. De Rotgans komt in alle polders
voor. De Noordpolder wordt weer over de hele periode het drukst bezocht. De West-, Lauweren de Emmapolder worden door de Rotganzen veel drukker bezocht in vergelijking met
de Brandganzen, die hier vrijwel niet zijn waargenomen (in de Emmapolder helemaal niet
en in Lauwerpolder lx een exemplaar en in de Westpolder lx vier Brandganzen).
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Grafiek (2): Aantaiien Rotganzen (A) en Brandganzen (B) per
kwelderdeel behorende bij de verschillende polders in het

onderzoeksgebied per teldag.

3.2 Ganzen per vegetatie-type
In grafiek (3A) en (3B) is het totale aantal waargenomen ganzen, van alle tellingsdagen,
op elk vegetatietype opgeteld en gedeeld door de oppervlakte van dat vegetatietype (de
totale oppervlakte van dat type langs de Groninger kust. Het gaat hier alleen om ganzen
die foeragerend op een vegetatie-type zijn waargenomen, de ganzen die niet aan het
foerageren waren zijn niet meegeteld. De beide grafieken geven dan ook niet alleen de
verspreiding van de ganzen aan over de kwelder maar laten zien hoe intensief de
verschillende vegetatie-type gebruikt worden om te foerageren (de aantrekkelijkheid om te
foerageren).
De Brandgans heeft de voorkeur voor de vegetatie-typen van de hoge kwelder, R en
Jb/Jg. Dit zijn vegetaties die bestaan uit resp. Lolium perenne en Festuca rubra met
Agrostis stolonifera. Op deze vegetatie-typen vindt de meeste begrazing door vee plaats
en ze bestaan daarom meestal uit een korte grasmat. De vegetatie-typen van de lage
kwelder worden minder intensief gebruikt, en de pionierzone helemaal niet.
De Rotgans komt verspreid over de hele kwelder voor (hoge en lage kwelder en
pionierzone). De vegetatie-typen van de hoge kwelder (Jg/Bg en R) hebben de voorkeur.
De vegetatie-typen van de midden kwelder worden veel intensiever door de Rotgans
gebruikt dan de Brandgans. Ook de pionierzone, met Salicornia en Spartina, worden wel
door de Rot- en niet door de Brandgans gebruikt.
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In grafiek (4) is het gemiddelde genomen van het percentage van elke ganzensoort dat per
teldag op een vegetatie-type foeragerend werd waargenomen. Deze percentages van de
Rot- en de Brandgans zijn tegen elkaar uitgezet. De lijn y=x loopt door het midden. In
het flguur is te zien hoe helangrijk elk vegetatie-type voor elke soort is om te foerageren.
O de punten hoven de lijn y=x zit gemiddeld een groter percentage van de Brandgans
en de punten eronder zit een groter gedeelte van de Rotgans. De vegetatie-typen van de
niidden kwelder (Ph. Pj en Pp) zijn voor de Rotgans wat belangrijker. De vegetatie van
de plonierzone (Si, Qi, S en Q) worden alleen door de Rot gebruikt waarbij Q erg
helangrijk is als foerageerplek. De vegetatie-typen van de hoge kwelder (R en met name
JBg) en de polder (wg, gr en b) zijn erg belangrijk voor de Brandgans.
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waargenomen Rotganzen op elk vegetatie—type, uitgezet tegen het
gemiddelde percentage Brandganzen dat per teldag op dat
vegetatie—type werd waargenomen. De getallen hebben betrekking
op alleen foeragerende ganzen op elk type.

i1

3.3 Verschuivingen in terreingebruik
In grafiek (5) is per teldag de verdeling van de rotganzen over de verschillende
kwelderdelen aangegeven. Het gaat bier alleen om foeragerende ganzen, ganzen die niet
aan het foerageren waren zijn niet meegeteld in deze grafiek. Het zijn percentages van het
totale aantal waargenomen ganzen op die dag. Duidelijk is te zien dat er verschuivingen
plaatsvinden over de periode. Begin oktober zaten vrijwel alle ganzen op de pionierzone
die belangrijk bleef tot ongeveer half oktober waarna de lage kwelder veel gebruikt werd.
Vanaf half november wordt de hoge kwelder het meest gebruikt en werden de eerste
Rotten in de polder gezien. Bij een waarnemingsdag in december, na de eigelijke
veldwerkperiode, werden vrijwel alle Rotganzen op de hoge kwelder en polder gezien.
Bij de Brandgans in grafiek (5B) zien we niet zo'n duidelijke verschuivingen. De hoogste
aantallen worden over de hele periode op de hoge kwelder en de polder gezien. De
midden kwelder speelt een minder belangrijke rol over de gehele periode. In de polder
wordt over de hele periode een veel hoger gedeelte van de dieren waargenomen dan bij de
Rotganzen. Op de teldag 96-11-26 zit een vreemde piek bij beide soorten, en wordt een
veel hoger % ganzen op de lage kwelder waargenomen. Dit komt omdat op deze dag alle
ganzen in de Noordpolder, waar het meeste hoge kwelder is, werden verstoord door 3
kleine vliegtuigen die boven de Noordpolder cirkelden. De piek geeft dus geen mooi
beeld van de verschuivingen in terrein gebruik maar wel van de invloed van verstoring op
de verspreiding.
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3.4 Verdeling van juvenielen
lii ratiek (6) is het gemiddelde van het % juvenielen van groepen ganzen uitgezet tegen
het vegetatie-type waarop de groep zich beyond. I-let hoogste % juvenielen van de
Brandgans werd hinnendijks gevonden op akkerland (wintergraan, grasland en geoogste
hietenpercelen). Bij de Rotgans werden de hoogste percentages juvenielen gevonden op de
vegetatie-typen van de middenkwelder (Ph, Pp en Pj) en de vegetatietypen van de hoge
kwelder (Fey. JBg en R).
Ook een hoog % in de polder maar dit heeft betrekking op maar een waarneming is dus
niet zo hetrouwbaar. De gegevens zijn na een arcsinus transformatie getoest met de
Newman-Keuls test. De transformatie is nodig om de verdeling van de data meer normaal
te maken. Voor de Rotgans werd gevonden: een significant lager percentage juvenielen op
Q dan op Ph, Pj en Pp (P<0.05). Bij de Brandgans zat en significant hoger percentage
juvenielen op bieten in de polder dan op alle andere vegetatie-typen (P <0.05).
Vervolgens zijn de vegetatie-typen van de verschillende kwelderdelen samengevoegd en
onderling vergeleken (pionier-zone, lage en hoge kwelder en polder). Bij de Rotgans zat
een hoger percentage juvenielen op de hoge kwelder dan op de lage kwelder. En bij de
Brandgans een hoger percentage in de polder dan op de hoge en lage kwelder (getoetst
met Newrnans-Keuls toets, allemaal met P<0.05).
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Grafiek (6)
Het gemiddelde percentage juvenielen (+SE) van
groepen ganzen op elk vegetatie-type. Na arcsinus-transformatie
getoetst met Newman-Keuls toets: bij de Rotgans significant rneer
juvenielen op Ph, Pj en Pp dan op Q, en meer juvenielen op de
hoge dan op de lage kwelder
(P<O.05).
Bij
de Brandgans
significant meer juvenielen op b dan op alle andere vegetatietypen, en meer juvenielen in polder dan op kwelder (P<O.05).
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(;ialiek 7) aat de verdelirig van de juvenielen over de kwelder zien. De kwelder is op de
kaari ineedeed in verschillende zones zoals vermeld in de methode.
I Ici h gste
juvenielen Rotganzen wordi gevonden op de hoge kwelder (zone 1 en 2)
en dii neemi steeds verder af naar de lagere kwelderdelen. Van de Brandgans zijn minder
hepalingen van het
juvenielen (hij de Brandgans is liet rnoeilijker te zien) maar de
getallen liggen in dezelfde orde van grootte als die van de Rotgans op die diepte. I-let
!loogste c/ juvenielen hevindt zich hij de Brandgans binnendijks op akkerland
(zone-i). Omdat percentages niet normaal verdeeld zijn, rnaar meer binomiaa!, zijn de
gegevens na een arcsinus transformatie geanalyseerd (dan is de verdeling we! vrijwe!
norrnaal). Voor de Rotgans werd een significante afname van het % juvenielen gevonden

van hoge naar lage kwelder (!ineaire regressie: R=0.51, P< 0.00), de po!der hierbij
huiten heschouwing gelaten. In de po!der (-1) zit niet een significant lager % juvenielen
(Tukey-toets, P> 0.05). De Brandgans vertoont geen significante afname met de zone op
de kwelder (lineaire regressie: R=0.073, P=0.8521), de polder weer buiten beschouwing
gelaten.
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gelateii.

3.5 Percentage foeragerende dieren
Het percentage foeragerende dieren was athankelijk van de tijd op de dag en fluctueerde
ree1, zie Bijiage (6A).

Het gerniddelde percentage foeragerende dieren op de verschillende vegetatie-typen is
onderling vergeleken, zie Bijiage (6.Door de grote variabiliteit van de gegevens zijn hier
geen goede conclusies uit te trekken en dit is verder buiten beschouwing gelaten.

3.5 Keuteltellingen
Grafiek (8) is samengesteld uit de gegevens van alle percelen die paarsgewijs vergeleken
waren m.b.t. gansgebruik. Het aantal keutels per m2 en per dag is gemiddeld over alle
intensieve en alle extensieve percelen (d.w.z. de percelen zonder Artemisia maritima en
lage bedekking van Atriplex portulacoides t.o.v. veel Artemisia en Atriplex). Aangezien
de getallen niet normaal verdeeld waren (Ko!mogorov-Smirnov P <0.00, en ook niet
Poisson verdeeld P <0.00) is dit niet-parametrisch getoetst, met een niet parametrische
two-way ANOVA (uitbreiding van de Kruskal-Wallis-toets). Er werd een significant
effect van beweidings-intensiteit gevonden (P<0.001), een effect van plek op de kwelder
(P<0.001) en een interactie tussen beide Factoren (P<0.001). Wat betekent dat het
effect van beweiding afhankelijk is van de pick op de kwelder.
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Grafiek (8): het gemiddeld aantal keutels per m2 per dag (+SE)
van alle extensieve en intensieve percelen en hoge en lage
kwelder. Getoetst met een niet-parametrische two-way ANOVA:
significant effect van intensief/extensief, hoge en lage kwelder.
een significante interactie tussen beide (P<O.OOi).

En

lii iratiek (9) is het gemiddelde aantal kernels per m2 en per dag uitgezet tegen de
hedekking van Arternisia maritirna op de hoge kwelder. In deze grafiek staan de
intensieve en de extensieve percelen. In de intensieve komt 0% Artemisia voor. Elk
peicee! heelt in de grafiek een nummer. twee dezelfde nummers zijn aan elkaar grenzende
percelen en zijn met e!kaar vergeleken: 1 grensde aan I en is hiermee vergeleken, 2 met
2 enz. Bij een toename van de hedekking van Artemisia neemt het gans-gebruik snel af op
de hoge kwelder. De data zijn getoetst met een Kruska!-Wallis toets: de gemiddelden op
de hoge kwelder waren niet gelijk (P =0.0001). Vervolgens is met een niet-parametrische
multiple comparison gekeken welke gemiddelden verschilden. Er werden significant meer
keutels gevonden op het perceel met 4.5% dan op het perceel met 15.5% en 9.5%
Arternisia maritima.
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Grafiek (9): geiniddeld aantal keutels per m2 per dag (+SE) op de hoge kwelder uitgezet
tegen de bedekking van Artemisia inaritima op die percelen. Er is gecorrigeerd voor het
oppervlakte verlies van gras door de bedekking van Artemisia door de getallen per
oppervlakte grasvegetatie uit te drukken.
Elk perceel heeft een nummer, de intensieve percelen hebben 0% Artemisia, twee gelzjke
nwniners zijn met elkaar vergeleken. Getoetst met Kruskal-Wallis wets: gemiddelden
i varen tijet gelijk (P = 0.001). Op 4.5% A rtemisia significant ineer keutels dan op 9.5% en
15.5% (niet-parainetrische multiple comparison P < 0.05).

In grafiek 10) is het gerniddeid aantal kernels (per m2 en per dag) in het meest extensief
hegraasde perceel gedeeld door dat van het intensiever begraasde perceel. Dit is uitgezet
legen het Ve hedekking van Artemisia maritima in het extensieve perceel, op de hoge
kwelder. Dc reden van deze relatieve maat is dat zo andere faktoren die het gebruik van

de ganzen van een bepaald pick langs de Groninger kust kunnen hebben beinvloed voor
een groot dcci wegvallen ( bijv. de aanwezigheid van zoetwater voor met name de
Brandgans, en hijv. het voorkomen van verstoringen). Aangezien de keuteivakken
verspreid langs de kust liggen kunnen er op bepaalde piekken een lager aantal keuteis
gevonden worden doordat hier gewoonweg minder ganzen voorkomen ( en er zijn grote
verschillen tussen de verschillende deeigebieden, zie grafiek 2A en B en het gemiddeld
aantai keutels op de intensieve percelen in grafiek 9). Als het aantal keutels ten opzichte
van het perceel dat wel geschikt zou zijn voor ganzen (geen Artemisia en een korte
grasmat) wordt uitgedrukt dan krijg je toch een vergelijkbare maat.
Bij een lage bedekking van Artemisia is het verschil tussen het extensieve en intensieve
perceel het kleinst. Bij de keute!vakken met een hogere bedekking van Artemisia neemt
dit verschii erg snei toe. Vanaf een bedekking van 9,5% op de hoge kwelder is het
gebruik nog ongeveer 10% van het perceei zonder Artemisia.
Dc bijbehorende lagere kwelderdelen van de percelen laten een soortgelijk verloop zien;
ais de bedekking van Artemisia op de hoge kwelder toeneemt wordt het verschil in
gebruik van het extensieve en intensief beweide perceel heel snel groter en daalt dan
minder snei.
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Grafiek (10): gemiddeid aantai keuteis per m2 per dag op het
extensieve perceel uitgedrukt als percentage van het aantal op
bet aangrenzende intensi eve perceel. Uitgezet tegen de bedekking
van

Arternjsja

marjtjma op de hoge kweider van het extensieve
percee]. Er is gecorrigeerd voor bet verlies aan gras door de
hedekking van Artemjsja door het aantal keutels per oppervlakte
grasvegetatie uit te zetten.
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In grafiek (11) is iets soortgelijks gedaan voor Atriplex porrulacoides. Drie percelen die
langs elkaar lagen zijn vergeleken m.b.t. het gansgebruik. Er vincit een geleidelijke
afname plaats met een toenemende bedekking van Atriplex op de hoge kwelder. De
gemiddelden van de hoge kwelder waren niet gelijk (Kruskal-Wa!lis bets: P0.001).
Uit de niet-parametrische multiple comparison bleek dat er significant meer keutels op het
perceel met de hoogste bedekking van Atriplex portulacoides zijn gevonden dan op de
heide andere percelen (met P<0.05).
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(11): gemiddeld aantal keutels per m2 per dag (+SE)
uitgezet tegen de bedekking van Atriplex portulacoides op drie
aan elkaar grenzende percelen. Getoetst met Kruskal-Wallis:
gemiddelden niet gelijk (P=0.ooi). Niet parametrische multiple
comparison: significant meer keutels op 0.7% dan op 7.8 en 27.4%
Atriplex portulacoides.
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3.6 Stikstofbepaling
In grafick (12) zijn de gehaltes aan totaai Stikstof in gram N per gram versgewicht gewas
uitgcdrukt. Per perceel zijn 10 Festuca rubra monsters genomen (5 op de hoge en 5 op de
age kwelder). Dc stikstof gehaites zijn uitgezet tegen het intensief en extensief beweide
perceci en de pick op de kweider. Dc gegevens zijn getoetst met een 'two-way ANOVA'
(model 1). Er was geen effect van het perceel (P=0.58) en geen effect van de pick
(P=0. 12) op de kweider en geen interactie tussen beide factoren (P=0.57). Met de
Tukcv-toets is gekeken of de gemiddelden van elkaar verschilden. Er zijn geen
significante verschiilen gevonden tussen de 4 bemonsterde locaties.
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Grafiek (12): gehalten aan totaal stikstof van Festuca rubra, in
gram N per gram versgewicht gewas (gemiddelde +SE), op hoge en
lage kwelder van intensief en extensief begraasd (door vee)
perceel. Geen effect van begrazing en geen effect van plek op de
kwelder en geen interactie tussen beide factoren werd gevonden
met two-way ANOVA

4 Discussie

4.1 Verschil in benutting van vegetatie-typen
Uit de gegevens blijkt dat er grote verschillen zijn in het gebruik van vegetatie-typen
tussen beide soorten. De Rotgans gebruikt een veel breder scala aan vegetatie-typen dan
de Brandgans. De Rot komt verspreid over de hele kwe!der voor en de Brand voora! op
de hoge kwelder en polder. De Rotgans laat hierbij een duide!ijke verschuiving zien in de
tijd; bij aankomst worden vegetatie-typen van de pionierzone gebruikt, met Salicornia en
Spartina, later in het seizoen worden vooral lage kwe!der vegetatietypen gebruikt, met
voornamelijk Puccinellia, en aan het eind vooral de hoge kwelder vegetatie-typen, met
Festuca rubra, Agrostis stolonifera en Lolium perenne. Deze verschuiving moet ook
veranderingen in het dieet met zich meebrengen daar er op beide plekken geen
overeenkomstige soorten voorkomen.
Deze verschuiving moet voor een belangrijk dee! toegeschreven worden aan depletie van
voedsel. In Vickery (1994) werd dezelfde verschuiving, in de herfst, waargenomen aan de
kust van Norfolk. Net verlaten van de pionierzone in de loop van de tijd werd
veroorzaakt door depletie van voedsel door gansbegrazing. Soorten als Enteromorpha sp.
en Ulva sp. behoren tot de geliefde voedseiplanten op de pionierzone en deze nemen snel
af in bedekking.
De Brandgans vertoonde geen duidelijke verschuiving; de hoge kwelder en polder
waren over de hele periode het belangrijkste.
Net !ijkt niet waarschijnlijk dat de verpreiding van de Rotgans in grote mate wordt
bemnvloed door het voorkomen van de Brandgans (een moge!ijke concurrent):
-in het begin van de onderzoeksperiode toen er nog geen Brandganzen waren zaten de
Rotganzen niet op de hoge kweldervegetatietypen die dan zonder de concurrent makkelijk
te benutten zijn.
-beide soorten vertonen in dezelfde periode van het jaar een voorkeur voor de grasvegetaties van de hoge kwelder
en hier worden beide soorten dan ook bijna alleen gezien. Uit het aantals-verloop van
beide ganzen op de hoge kwe!der vegetatie van de Noordpolder, zie Bijiage (9) dan va!t
op beide soorten samen aanwezig zijn of geen van beiden. Er is maar een dag dat er
geen Brandganzen en wel Rotganzen zijn. Als de Brandgans de Rotgans verspreiding erg
zou beInv!oeden dan zou je verwachten dat op dagen dat de Brandgans weg is er vee!
Rotganzen zouden zitten. Uit het aanta!s verloop van de Negenboerenpolder, zie Bijiage
(10), blijkt ook dat de Rotganzen niet op de hoge kwelder zitten als de Brandganzen
weg zijn.
-er zijn geen gedrags waarnemingen die wijze op concurrentie tussen beide soorten. In de
meeste gevallen komen gemende groepen voor waarbij de Rotganzen verspreid in de hele
groep voorkomen, niet al!een aan de randen.
De verschillen tussen beide soorten worden waarschijnlijk vooral bepaald doordat beide
soorten ganzen een eigen oecologische niche bezitten. De to!erantie voor zout kan hier
een belangrijke factor zijn.
De Rotgans is namelijk in het bezit van een zoutklier, waardoor hij in staat is meer zout
te verdragen en zelfs zout water te drinken. De Brandgans bezit geen zoutklier en is veel
meer afhankelijk van het voorkomen van zoet-water. Hoe lager je op de kwe!der komt
hoe vaker de vegetatie overspoeld met zeewater, dus hoe hoger het zout-gehalte. De
lagere kwelderzones kunnen hierdoor minder aantrekkelijk worden voor de Brandgans.

4.2 Verspreiding van juvenielen
Juvenielen verblijven de eerste winter in gezelschap van hun ouders en genieten
bescherming hiervan (Lambeck 1990a). Op Terschelling op de Boschplaat werd gevonden
dat juvenielen hun eerste winter op de meest geprefereerde plekken, op de kwelder, met
hun ouders konden grazen. Maar het jaar daarop was een groot gedeelte van de jongen
niet meer in staat, zonder huip van hun ouders, om op deze goede plek te foerageren
omdat ze weggeconcurreerd werden door adulte ganzen (Ebbinge 1992). Het broedsucces
van de Rotgans is in jaren met goede broed-omstandigheden afhankelijk van het gewicht
van de ouders (Ebbinge 1989). De ouders met de beste conditie hebben dus een grotere
kans terug te keren met jongen dan ouders met een slechtere conditie. Adulten
concurreren om de beste foerageerplekken en ouders met jongen, die bewezen hebben
over een goede conditie te beschikken, zullen op de beste plekken gaan zitten. Het
hoogste aantal juvenielen zal dan op de plekken gevonden worden die het meest
aantrekkelijk voor de ganzen zijn. Uit een onderzoek naar de habitat keus van
verschillende sociale kiassen (ouders met jongen, alleenstaanden, jonge vogels zonder
ouders) van de Rotgans bleek dat gebieden met alleen wad en kwelder een lager aandeel
juvenielen hadden dan gebieden met daarnaast binnendijkse graslanden. De families zaten
in de kwalitatief beste gebieden (Lambeck 1990b)
Er zijn aanwijzingen dat juvenielen minder efficient kunnen foerageren en daarom op de
beste plekken 'zitten' (Lambeck 1990b).
Het aandeel juvenielen kan dus als een maat voor de kwaliteit van een gebied gezien
worden.
De percentages juvenielen die op de verschillende vegetatie-typen zijn gevonden houden
gelijke tred met het totale aantal ganzen dat geteld was op elk vegetatie-type (per opp).
Dus die vegetatietypen die het intensiefst gebruikt worden door de ganzen, en waar de
grootste aantallen zitten, daar zitten ook de meeste juvenielen.
Dit wijst erop dat de juvenielen in de aantrekkelijkste gebieden zitten.
Als wordt gekeken naar de verdeling van de juvenielen onathankelijk van het vegetatietype maar aan de hand van de positie op de kwelder, dan zouden voor de Rotgans de
hogere kwelderdelen het meest geprefereerde foerageergebied zijn en dit zou afnemen
naar het wad toe. Voor de Brandgans zijn dit de hoge kwelder en de polder. Een
belangrijke factor hierbij kan zijn de beschikbaarheid van voedsel: hoe dichter een
kwelder-zones bij de wadrand ligt hoe lager de bedekking van grassen zoals Festuca rubra
en Agrostis stolonifera, zie vegetatie-opnames bijiage (3).
En omdat beide soorten een voorkeur voor vegetaties hebben met veel Festuca (en in
mindere mate Agrostis) is dit waarschijnlijk de aantrekkelijkste voedseiplant. De meeste
juvenielen zouden op de plekken met het meeste Festuca zitten. Een andere mogelijke
oorzaak zou de zouttolerantie kunnen zijn. Er zijn aanwijzingen dat juvenielen minder
goed een hoog zoutgehalte kunnen verdragen dan adulten, door een minder goed
werkende zoutklier (Bergman 1994). De overspoeling door zeewater neemt toe naar
lagere kwelderzones.

4.3 Verschillen tussen percelen met verschillende beweidingsintensiteit
Verschillen in beweidingsintensiteit (door vee), bepaald aan de hand van vegetatie
kemerken, hebben grote invloed op de ganzen.
Hoe intensiever de kwelder is beweid hoe meer ganzen er foerageren.

De lagere kwelderdelen zijn bij verschillende beweidingsintensiteit steeds minder gebruikt
door de ganzen dan de hogere delen, maar het effect van de plek op de kwelder was
athankelijk van de beweidingsintensiteit. Bij een intensievere beweiding is het verschil
tussen de hoge en lage kwelder groter dan bij een extensievere beweiding. Bij een
toename van beweiding worden de hoge delen eerder aantrekkelijk dan de lage delen wat
aangeeft dat het effect van beweiding vooral op de hoge kwelder merkbaar is.

4.4 Invloed van structuurverschillen op de hoge kwelder
Beweiding van de kwelder heeft grote invloed op de structuur en soortsamenstelling van
de vegetatie. Bij het stopzetten van de beweiding treden er veranderingen hierin op. Na 5
jaar kan er al dominantie van een soort optreden, maar het duurt meer dan 10 jaar
voordat het aantal soorten is afgenomen tot dat van een lang verlaten kwelder (Bakker
1985). Soorten die gaan domineren zijn Artemisia maritima (hoge kwelder) en Atriplex
portulacoides (lage kwelder). Uiteindelijk na lange tijd geen beweiding worden zowel de
hoge als de lage kwelderdelen gedomineerd door Elymus athericus (Bakker 1985a, Bakker
1985b, Han 01ff 1992, Wingerden 1996). Artemisia maritima is een soort die gebaat is
bij lichte begrazing; de plant leidt sterk onder betreding maar wordt bij niet begrazen
overwoekerd door Elymus athericus (effecten van begrazing, bosbouw voorlichting,
Wingerden 1996)
In de loop van de successie treedt er een verschuiving op van korte planten naar hoge
planten; van een nutrient-gelimiteerd systeem naar een meer door licht gelimiteerd
systeem (Tilman '85). Bij een verschuiving naar een meer lichtgelimiteerd systeem wordt
het gunstig meer te investeren in de opbouw van bovengrondse plantdelen die hoog
moeten groeien om de concurrentie aan te kunnen.
Dit betekent dat er meer vezels (voor stevigheid) in het planten-materiaal zitten dat de
kwaliteit als voedselplant
negatief beinvloed (verteerbaarheid) (Wilmshurst 1994).
Begrazing kan deze situatie veranderen door veel biomassa te verwijderen en een korte,
jonge vegetatie ontstaat. Begrazing leidt tot het verdwijnen van de dominante soorten en
zorgt voor terugkeer van soorten eerder uit de successie-reeks. Begrazing houdt jonge
successie stadia in stand die aantrekkelijk zijn voor ganzen (proefschrift Han 01ff).
Door begrazing van sterk verruigde stukken kwelder ontstaat eerst een mozaiek van
verruigde delen met daartussenin intensief begraasde stukken met een korte grasmat
(Bakker 1985, Vegetatio). Bij langdurig intensieve beweiding ontstaat een korte
soortenarrne grasmat van voornamelijk Festuca rubra, op de hoge kwelder (Bakker 1985,
Vegetatio).

De proefvlakken die in dit onderzoek zijn gebruikt waren steeds twee aan elkaar
grenzende percelen: een met een korte grasmat met vooral Festuca rubra, en de andere
met een korte grasmat met verschillende bedekking van Artemisia maritima. Beide
percelen zijn begraasd anders moest er een hoge vegetatie staan met een soort. Maar
getuige de plantesoorten die voorkomen zijn de percelen in verschillende intensiteit
beweid. Het tellen van het aantal keutels per oppervlakte eenheid wordt algemeen
beschouwd als een goede maat voor het gansgebruik, daar gans regelmatig (om de 3.5
minuut) een keutel produceren. De verschillen in aantallen keutels op de hoge kwelder,
die gevonden zijn tussen beide percelen kan een aantal oorzaken hebben:

Ayschilinkwaliteit. Omdat het ene perceel intensiever is beweid dan het andere
zouden er verschillen in de gewas kwaliteit kunnen zitten die het verschil in gansgebruik
verkiaren. Uit de stikstof bepalingen van Festuca rubra (een belangrijke voedselpiant) die
zowel op de hoge als lage kwelder van twee aangrenzende percelen waar keuteltellingen
zijn verricht zijn genomen werden echter geen verschillen tussen de plekken gevonden.
De Festuca monsters zijn genomen op percelen die een groot verschil vertoonden in
Artemisia maritima bedekking, een met 0% en de andere met 15.5% op de hoge kwelder.
Als bij deze twee extremen geen verschillen in totaal stikstof gehalte worden gevonden is
het aamiemelijk dat er ook geen (grote) verschillen zullen zitten bij percelen die minder
van elkaar verschillen.
In een onderzoek naar de invloed van nutrient-gehalte van het gewas op de keus van de
ganzen bleek dat in perioden met weinig daglicht (najaar en winter) ganzen selecteerde op
makkelijk verteerbare plantbestanddelen, eiwit, en in periodes met langer daglicht een
selectie maakten op moeilijker verteerbare maar meer energie bevattende koolhydraten
(McKay 1994).
Op de hoge kwelder is Festuca de dominante grassoort (daarnaast Agrostis stolonifera in
veel lagere bedekking) dus een selectie op het eiwitrijkste gras kan de verschillen niet
verkiaren.
2) Verhouding dood/levend materiaal. Van de verhouding van dood en levend
plantenmateriaal zijn geen gegevens verzameld op de keutelpiotten.
Te verwachten is dat op de meest intensief begraasde percelen er naar verhouding minder
dood materiaal staat door een snellere turnover. Als wordt gekeken naar de opbouw van
de vegetatie in de extensief begraasde percelen dan zien we dat de vegetatie bestaat uit
een mozaIek van een korte grasmat (4-10cm), met dezelfde hoogte als het intensief
begraasde perceel, met hoge plukken Artemisia (25-40cm hoog), zie bijiage (5).
De beweidingsintensiteit over het hele perceel kan dan weliswaar minder zijn dan in het
aangrenzende perceel maar omdat het vee dat er loopt intensief de 'patches' met gras
begraasd kunnen deze toch heel veel op elkaar lijken. Grote verschillen in dood/levend
materiaal zijn dan ook niet aannemelijk.
3) Vegetatie-hoogte en structuur. Doordat er grote verschillen in vegetatie-hoogte zijn in
de extensieve percelen kan het mogelijk zijn dat de grazer (gans) minder efficient kan
grazen. De vegetatie is door de grote verschillen in hoogte veel moeilijker doordringbaar
(de Artemisia is in de meeste gevallen hoger dan de gans).
Bovendien moet er in een mozaIek vegetatie meer afstand afgelegd worden om de
aantrekkelijke vegetatie-typen te begrazen dan in een meer homogene vegetatie.
De korte grasmat tussen de hoge Artemisia zou in principe een goede foerageer plek zijn.
Dat hierop toch in verhouding veel minder gegraasd wordt door de ganzen zou ook
kunnen komen doordat de ganzen zich minder veilig voelen op deze plekken omdat ze
mogelijke predatoren niet zien. Ze moeten dan meer waakzaam zijn en meer rondkijken
waardoor ze minder tijd om te foerageren hebben (van de Koppel 1996, FitzGibbon
1995). Dit zou verder onderzocht moeten worden door gedrags protocollen van grazende
ganzen te maken.

4.5 Invloed van vegetatie-structuur op Jage kwelder
Als wordt gekeken naar het gansgebruik van de lage kwelderdelen die bij de onderling
vergeleken percelen hoorden dan zien we dat de verschillen hier niet hetzelfde beeld laten
zien als op de hoge kwelder. De volgende factoren spelen hierbij een rol.
De percelen die zijn vergeleken waren gekozen op basis van vegetatie-verschillen op de

hoge kwelder. Deze verschillen waren niet altijd in dezelfde mate aanwezig op de lage
kwelder. Zo komt Artemisia veel minder voor op de lage kwelder en zal hier ook niet
snel een dominante soort worden bij extensieve begrazing (eerder Aster of Atriplex).
De vegetatie-hoogte verschillen tussen de percelen zijn veel kleiner op de lage kwelder.
Dit laatste heeft te maken met het gegeven dat de effecten van veebegrazing het eerst op
de hoge kwelder te merken zijn, en pas bij zeer intensieve begrazing ook op lagere delen.
De vegetaties van de percelen die met elkaar vergeleken worden lijken op de hoge
kwelder meestal meer op elkaar dan op de lage kwelder. Dit blijkt als de similariteiten
(volgens Sørensen) vergeleken worden, zie Bijlage (4). Door deze factoren zijn er geen
duidelijke conclusies te trekken over de bijbehorende lage kwelderdelen.
Het effect van verschillen in de bedekking van Atriplex portulacoides vertoonde niet een
hele snelle afname maar een geleidelijke, met een toename van de bedekking. Deze drie
percelen lagen op lagere kwelderdelen dan de vorige percelen. Atriplex portulacoides is
een plantensoort die op de lagere kwelder gaat domineren bij een extensief beheer.
Een belangrijk verschil met de proefvlakken op de hoge kwelder is het vegetatie-type, op
de hoge kwelder ging het om Festuca/Agrostis-vegetatie en op de lage kwelder om
Puccinellia/Atriplex.
Een ander verschil was de vegetatie-structuur. Op lage kwelder proefvlakken was geen
duidelijk mozaIek van kort gegraasde vegetatie met A.portulacoides aanwezig maar een
meer homogene vegetatie, wat betreft de hoogte. Dit blijkt uit de verdeling van de
vegetatie-hoogte op basis van de hoogte-metingen zie bijlage (5). Bij de Artemisia
percelen zijn steeds twee groepen van vegetatie-hoogte te onderscheiden: een korte
onderlaag (van Festuca) die tussen beide percelen (intensief/extensief) weinig verschilt en
een hoge laag, alleen op de extensieve percelen, van Artemisia.
Bij de Atriplex percelen zijn niet duidelijk twee groepen te onderscheiden en vertonen
de vegetaties veel meer overlap; hier is veel minder sprake van een mozaIek. De toename
van A.portulacoides tussen de percelen ging gepaard met een toename in de vegetatiehoogte.

Verschillen in de samenstelling van het gewas zijn niet aannemelijk. Stikstof-bepalingen
zijn verricht ook op lage kwelderdelen van twee duidelijk verschillende percelen (qua
vegetatie) en hier werden ook geen verschillen tussen intensief en extensief gevonden. De
bepaling is echter verricht op Festuca en de belangrijkste voedselpiant op de lage kwelder
is waarschijnlijk Puccinellia (die komt het meeste voor), mogelijk zijn hier we! verschillen
in kwaliteit.
Verschillen in dood/levend verhouding kunnen wel aanzienlijk verschillen omdat ook de
hoogte van de grasvegetatie toenam tussen de percelen (hoge vegetatie heeft meer dood
materiaal). Bij een toenemende biomassa van gras neemt bovendien de hoeveelheid vezels
toe en de verteerbaarheid van het gewas af (Wilmshurst 1994).
Een aannemelijke verkiaring voor de geleidelijke afname is dat de ganzen minder
efficient kuimen grazen in een hogere vegetatie, zowel omdat de vegetatie moeilijker te
doordringen is als dat de aantrekkelijke, jonge, plantdelen moeilijker te bereiken zijn (van
de Koppel 1996).

4.6 Verspreiding langs de kust
Met de flu verkregen kennis over het gebruik van de vegetatie-typen, de voorkeur van
beide soorten voor bepaalde typen en de invloed van beweiding hierop is de verspreiding
langs de totale kust te begrijpen.
De Rotganzen zijn aan te treffen langs de hele kust. Aangezien de Rot de pionierzone
gebruikt om te foerageren kan hij overal zitten. In de loop van de tijd lieten de Rotten een
voorkeur voor de hoge kwelder (R, Jg/Bg) zien , en hier zaten ook de meeste juvenielen,
dus dit is het meest aantrekkelijke foerageer-gebied. Hiermee zijn de hoogste aantallen
(per opp) te verkiaren in de Noordpolder over de hele periode, daar dit de enige polder is
met een grote oppervlakte intensief beweide hoge kwelder. De pieken in aantal in de
andere gebieden hebben allemaal betrekking op korte bezoeken van enkele intensief
beweide percelen met dezelfe vegetatie-typen. Aangezien de slaapplaatsen van de
Rotganzen op het wad lagen is het niet waarschijnlijk dat de afstand tot de slaapplek een
grote invloed op de terrein-keuze hier is; het wad ligt overal even dichtbij.
De Brandgans maakt geen gebruik van de pionierzone en daarmee is de afwezigheid in
de Lauwer- ,West- en Emmapolder te verkiaren (het veel veel voorkomende Hf, een
vegetatie—type van Atriplex portulacoides en Artemisia maritima,in de Lauwer wordt niet
door de Brandgans gebruikt). De Noordpolder is over de hele periode weer het
belangrijkste gebied; met het grootste opperviak van Jg/Bg (Festuca met Agrostis). De
piek in de Negenboeren-polder heeft betrekking op een perceel waar (als enige plek in
deze polder) Jg/Bg staat.
De verspreiding van de Brand is dus sterk gebonden aan het voorkomen van JgIBg. De
afstand tot de slaaplaats kan ook een rol spelen; ze slapen op de hoge kwelder op de
foerageerplekken op steeds verschillende plaatsen. Het voorkomen van zoetwater is voor
de Brand veel belangrijker dan voor de Rot (deze kan zoutwater drinken). In de
Noordpolder is de enige plek waar Brandganzen werden waargenomen die dronken uit
poelen (waarschijnlijk vooral door regenwater gevoed) op de hoge kwelder.
Als wordt gekeken naar de totale aantallen die per polder zijn geteld zowel op de kwelder
als binnendijks dan zien we bij de Rotgans hetzelfde beeld voor de deelgebieden ;wat
aangeeft dat de verspreiding voornamelijk door de aantrekkelijke kweldertypen wordt
bepaald.

De Brandgans vertoond een wat ander beeld: in de Lauwer-, Juliana- en LinthorstHomanpolder zijn ook hoge aantallen waargenomen (900-3200).
Hier foerageerden ze op bieten en wintergraan akkers. Bij de Brand wordt de verspreiding
dus in veel belangrijkere mate beInvloed door de landbouwgewassen.

4.7 Implicaties voor natuurbeheer
Bij het beheer van natuurgebieden wordt vaak gestreefd naar een zo groot mogelijke
biodiversiteit. Zo ook op de kwelders.
Het beheer op de kwelders langs de Groninger noord-kust is gericht op het behoud en de
ontwikkeling van een zo groot mogelijke variatie in de vegetatie-opbouw en daarbij is de
beweiding een essentieel onderdeel (concept beheerspian van kwelders lands de noordkust
van Groningen, stichting Behoud Natuur en Leefmilieu, 1990).
De beweiding door vee wordt echter steeds extensiever doordat landbouwers steeds meer
op zoek gaan naar hoogwaardig cultuurgrasland (binnendijks) omdat hier een hogere
produktie per dier te halen is.
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Deze ontwikkeling is voor de overwinterende ganzen erg nadelig. Een extensievering van
de beweiding zal leiden tot een verruiging van veel kwelderdelen en planten als Artemisia
(hoge kwelder) en Atriplex (lage kwelder) zullen zorgen voor meer structuur-verschillen
in de vegetatie. Deze vegetatie veranderingen kunnen heel snel optreden, na 5 jaar kan er
dominantie van een enkele soort zijn opgetreden (Bakker 1985a). Op lagere kwelderdelen
waar Aster groeit kan binnen een jaar, na stopzetting van beweiding, een hoge vegetatie
(tot 50cm) staan van Asterbloeistengels (die met beweiding geen kans krijgen om te
bloeien).

Uit dit onderzoek bleek dat kleine structuur verschillen in de vegetatie al grote invloed
op de ganzen hebben. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het beheer van kwelders. Blijft
de nadruk van het beheer op een zo groot mogelijke variatie in de vegetatie liggen, dat
men wil bereiken door een mindere intensieve beweiding, dan zal de draagkracht van het
gebied voor ganzen drastisch veranderen.
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Bijiage (1)

Veeteling langs Groninger-kust
Ce )cwe]ders langs de Groninger kust zijn verdeeld in vele
percelen die eigendom zijn van verschillende boeren. Elke boer
gebruiJct zijn perceel anders en er is dan ook een mozaiek van
verschiJlende beweidingsintensiteiten van verschillende type
vee langs de kust. Bovendien kan de hoeveelheid vee van jaar
tot jaar verschillen.
Cm een indruk te krijgen van de beweidingsintensiteiten van de
verschillende kwelderdelen van de Groninger kust zijn
tellingen van vee gehouden. Delen van de kwelder zijn hiervoor
op verschillende dagen geinventariseerd en de totale kust is
twee keer geteld. Bij veetellingen komen een aantal problemen
om de hoek kijken:
—op veel plaatsen waar door schapen beweid wordt kunnen deze
vanaf de zeedijk vrij de aangrenzende kwelder oplopen. De
zeedijk wordt hierbij geprefereerd, waar intensief bemest, en
begraasd, Engels raaigras (Lolium perenne) staat. De aantallen
die dan op zo'n kwelderperceel lopen fluctueren sterk, en een
eenrnalige telling zou een heel verkeerd beeld van de
begrazingsdruk kunnen geven.
-het veldwerk van dit onderzoek werd uitgevoerd in de maanden
oktober-november. Boeren moeten voor 1 november het vee van de
kwelder hebben gehaald in verband met overstromingen die meer
frequent gaan optreden. In de loop van oktober wordt hier mee
begonnen en percelen die het eerste bezoek beweid werden
kunnen de volgende telling leeg staan.
Het gemiddelde van beide telling levert dus in veel gevallen
dan een te lage begrazingsdruk.
Cm de problemen zoveel mogelijk te omzeilen is, per perceel,
het gemiddelde van de twee tellingen genomen van het aantal
dieren als er bij beide tellingen vee aanwezig was. Als de
tweede telling het vee al weg was is alleen de eerste waarde
gebruikt. Alleen de dieren die op de kwelder liepen zijn
meegeteld en er is dus niet rekening gehouden met het aantal
schapen dat op de dijk liep als ze zowel op de dijk als de
kwelder konden lopen.
De verschillende dieren zijn omgerekend naar Grootvee-eenheden
om de gebieden met elkaar te vergelijken. Dit gebeurt op basis
van de hoeveelheid voedsel die wordt gegeten en houdt dus geen
rekening met andere factoren zoals verschillen in graasgedrag,
betredingseffecten en de mate waarin verschillende delen van
het terrein worden gebruikt. Op basis van gegevens van het
Proefstation voor de Rundveehouderij en Dijkema, notitie over
de huidige beweidingsintensiteit van vastelandkwelders in de
waddenzee ('84) zijn de volgende omrekeningsfactoren zijn
gebruikt:

volwassen koe= 1 gve
pink= 0.4 gve
kalf (<ljaar)
paard= 1 gve
veulen= 0,5 gve
schaap= 0,1 gve
geit= 0,1 gve
boerengans= 0.02 gve

tabel (1): per polder is de oppervlakte aan hoge en lage
kwelder vegetatie-typen (volgens Dijkema—classificatie)
aangegeven met de aantallen vee. Per kwelderdeel is het eantal
Groot Vee-Eenheden (gve) per ha uitgezet. Gve's berekend zoals
vermeld in tekst.

Westpolder
hoge kwelder
lage kwelder

6.3 ha
71.9 ha

164 schaap
74schaap

2.6 gve/ha
0.1 gve/ha

40.6 ha
281.3 ha

59 schaap

0.1 gve/ha

24.2 ha

14 koe
6 kaif
3,3 paard
61 koe
23 kalf
7 paard
1 veulen
99 schaap
4 geit

0.8 gve/ha

51 koe
14 kalf
357 schaap

0.6 gve/ha

35 koe
2 kaif
9 paard
427.3 schaap
14.5 boerengans
2 koe
292 schaap
34.5 paard

1.3 gve/ha

23.4 ha
56.3 ha

82 schaap
33 schaap

0.4 gve/ha
0.6 gve/ha

0 ha
7 ha

21 schaap

0.3 gve/ha

Julianapolder
hoge lcwelder

lage kwelder

Negenboeren
hoge kwelder
lage kwelder

163.3 ha

Linthorsthoman
hoge kwelder
lage kwelder

4.7 ha
148.4 ha

Noordpolder
hoge kwelder

66.4 ha

lage kwelder

Lauwerpolder
hoge kwelder
lage kwelder
Emmapolder
hoge kwelder
lage kwelder

157 ha

0.5 gve/ha

0.4 gve/ha

Een veedichtheid van 0.8-1.2 gve/ha is intensievebeweiding,
0.4-0.8 gve/ha is matige beweiding en <0.4 gve/ha is
extensieve beweiding (Dijkema,1983)

Bijiage (2)

Verstoringen langs de kust
Door de uitgestrektheid van het gebied en de afgelegen ligging
zijn er niet veel directe verstoringen gezien die het opvliegen
van ganzen tot gevolg hadden. De meeste kwelderdelen zijn
opengesteld voor het publiek maar erg weinig mensen werden op de
kwelder waargenomen. De tijd van het jaar kan hier rnogelijk een
invloed op hebben gehad. Mensen die het gebied bezoeken fietsen
of wandelen achter of op de dijk zodat dit geen grote
verstoringen veroorzaakt.
Tabel (2)
het aantal waargenomen verstoringen, die een groep
ganzen geheel of gedeeltelijk hebben doen opvliegen, per polder.
De verstoringen zijn ingedeeld in menselijke en natuurlijke
verstoringen.
:

plek

antropogeen

natuurlijk

Westpolder

-

-

Julianapolder

mens 2x
jager 2x

blauwe reiger lx

Negenboeren

mens lx
straaljager lx

wilde eend lx

Linthortst-Homan

mens 3x
jagers lx
vliegtuig (klein) lx

-

Noordpolder

mens 5x
vliegtuig 3x
helicopter lx
hond lx

Blauwe reiger 4x
Kl.mantelmeeuw 3x
haas lx

Lauwerpolder

mens lx

-

Emmapolder

mens lx

-

Het hoogste aantal verstoringen werd waargenomen op de hoge
kwelder—delen en het laagste aantal op de pionierzone.

Bijiage (3)

TIETATIE-OPNANES van de keuteiplotten

kaal
dood

kaal
dood

kaal
dood

keel
dood

1(100)
9(100)

athericus

20(100)
0.1(20)
0.2(40)
0.2(40)
0.2(40)
62(100)
0.4(80)
0.4(80)
0.6(40)

h.q

I1lD

18(100)

It))100;

11(100)

dud

kaal

ek

dood

p1

409-410

kasi

dood

(as)

pIck

4)7.4Q9

hog

.,

.4t1tT

As,r':r rg;(tLz:_jter,1

Arrp1eo pr3aes

62(100)

0.1(20)

Ar.rLplex prcstrata

oter tr1pIium

0.4(80)
0.1(20)

Siymus achericus
F4scuce rubra

Puccineilia maritlma
S1ycornia eurcpea
Suaeda maritirca

0.3(60)
23(60)
0.1(20)

0.1(20)

3.2(40)
20.5(100)
0.3(60)

18.1(80)
4.6(100)
1.5(60)
0.5(60)
0.4(80)
31.4(100)

0.1(20)
1.4(80)
0.4(90)
2(20)
0.8(100)

marltilna

Pca pratensis

Spergularia

Lr1iuir perenne

Agrstis atolonifera

Artemisia maritjina
Atripiex portulacoidee
Atriplex proatrata
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubra
Puccinellia maritime
Salycornia europea
Suasda maricima
Spergularia maritime
Poa pratensis

achericus

Agroatie stolonifera
4.6(100) Arcemisia maritime
22(100)
Atriplex porculacoides
Atriplex prostrata
Ascer cripolium
Elynrus

0.4(80)
26.2(100)

0.2(40)

isa).

dood

kasi

dood

(73-315

3.1)60)
1.2)40)

42(100)

2.3(80)

7.2(80)

0.1)20)
27.4(100)
3.1(40)
0.5(100)

36.1)100)
0.7(60)
0.5)60)

0.1(20)

1)20)

0.1(20)

Artemisia mantles

13.2)100)
14.](000)
0.9)100)
4.2)40)
26)80)

Elyrnus achenicus

Festuca rubra

nraritrma

nranlcinra

puccinellio maritims
SalyOornia muropea

luacia

SpenJu)anla

0.4 20)

4.6)80)

Atniplex portulacoides
Atniplex prostrata
Aster tripolium

Agrostis stolornifera

Puccjnellia maritima
Salycornia europea
Suaeda maritims
Spergularia rsaritima
Faa pratensis
Spartina anglica

Ferjtuca rubra

Elynrus athericus

Agroetis to1onifera
5.8(100) Artemisia maritima
11)100)
Atriplex portulacoidee
Atriplex prostrata
Aster tripolium

14)100)
12(100)

24(100)
0.6)100)
0.1(20)

FeCcuca rubra
Puccinellia uraritima
Salycornia europea
Suaeda maritima
Spergularia maritima
Poe pratensia

9.5(80)

pick

0.5 (100)

0.1(20)

24.4(80)

1(80)
38(100)

Agroatia stolonifera
Artemisia maritirsa
AttOplex porculacoidea
Atriplex prostrata
Aster tripolium
Elymus atheticus

kasi
407-409

Ferotuca rubra

pie k

Y73-375

hog

).iag

Ik

dood

2 (100)
1.6 (80)
2.2 (100)
0.4 (80)

4.5(60)
15.5 (100)

0.4(80)
0.4(80)
0.3(60)

54(100)
0.5(100)

0.2(40)

isag
75(100)

Puccinl1ia maritime
Salycornia europea
Suaeda maritima
Spergularia maritima
Poa pratensis

0.2(40)
0.3(60)
20(100)
3.7(100)
0.4 (60)
0.8 (100)

0.8(100)
31.1(100)

34(100)
0.5(100)

40(100)

Puccinellia maritime
Salycornia europea
Suaeda maritime
Spergularia naritilna
Pea pratensis

Agrostis stolonifera
Artemjsia maritima
Atriplex portulacoides
Atriplex prostrata
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubra
Puccinellia maritima
Salycornia europea
Suaeda maritima
Spergularia maritima
Poa pratensis

Agrostis stolonif era
1.2(100) Artemisia maritima
11(100)
Atriplex portulacoides
Atriplex prostrata
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubra

Festuca rubra
Puccirrellia maritime
Salycornia europea
Suaeda maritima
Spergularia maritima
Poa pratensis

Elyrnus

Agrostis stolonifera
1
(100)
Artemisia maritima
11 (100) Atriplex portulacoides
Atriplex prostrata
Aster tripolium

cort is de gemiddelde bedekking van de vijf opnames
..-oteaeven (en het percentage van in hoeveel van de opnames
Koort aanwezig was)
:5 clek is in dijkvaknummers die terug te vinden zijn op de kaart.
olke plek zijn opnames op de hoge en lage kwelder gemaakt.
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Agrostis stolonifera
1.6(100) Artemisia maritima
22(100)
Atriplex portulacoides
Atriplex prostrata
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubra
Puccinellia maritime
Salycornia europea
Suaeda maritima
Spergularia maritima
Poe praterisis
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Agrostis stolonifera
1.8(100) Artemisia maritirna
10(100)
Atriplex portuiacoides
Atripiex prostrata
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubra
Puccineiija maritima
Salycornia europea
Suaeda maritima
Spergularia maritima
Poa pratensis
Spartina anglica
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Agrostis stolonif era
Artemisja maritima
Atripiex portuiacoides
Atripiex prostrata
Aster tripolium
Eiyrnus athericus
Festuca rubra
Puccineiija maritime
Saiycornia europea
Suaeda maritima
Sperguiaria maritirna
Poa pratensis
Spartina angiica
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0.3 (60)
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33.2(100)
10(40)

0.3 (60)
0.6 (100)
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0.2)40)
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0.3(40)
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0.4 (80)

Agrostis stoionifera
5.6(100) Artemisia maritima
10 (100)
Atriplex portuiacoides
Atripiex prostrata
Aster tripoiium
Eiymus athericus
Festuca rubra
Puccinelija maritjma
Salycornia europea
Suaeda maritima
Sperguiaria rnaritima
Pta pratensis
Spartina anglica
15(100)
12(100)

Agrostis stoionifera
Artemisia maritime
Atripiex portuiacoides
Atripiex prostrata
Aster tripoiium
Elymus athericus
Festuca rubra
Puccineilia maritirna
Salycornia europea
Suaeda maritima
Spergularia maritima
Poa pratensis
Spartina anglica
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Agrostis stolonifera
4.6(100) Artemisia maritima
10(100)
Atripiex portulacoides
Atripiex prostrata
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubra
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Poa pratensis
Spartina anglica

Agrostis stolonifera
1.8(100) Artemisia maritima
10(100)
Atriplex portuiecoides
Atripiex prostrata
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubra
Puccineilia maritima
Salycornia europea
Suaeda maritima
Spergularia maritima
Poa pratensis
Spartina anglica

Agrostis stolonifera
1.2(100) Artemisia maritime
11(100)
Atriplex portulacoides
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Aster tripolium
Elymus athericus
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Puccineilia maritima
Salycornia europea
Suaeda maritima
Spergularia maritima
Poa pratensis
Spartina angiica

Agrostis stoionif era
1.2(100> Artemisia maritima
10(100)
Atripiex portulacoides
Atripiex prostrata
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Agrostis stolonif era
Artemisia maritima
Atriplex portulacoides
Atr±plex prostrata
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubra
Puccinellie maritime
Salycornia europea
Suaeda meritima
Spergularia maritime
Poa pratensis
Spartina anglica

Agrostis stolonifera
Artemisia maritime
Atriplex portulacoides
Atriplex prostrate
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubra
Puccinellia maritime
Salycornie europea
Suaede maritima
Spergularie maritima
Poa pratemsis
Spartina amglica

Agrostis stolomifera
15.8(100(Artemisia maritima
10(100)
Atripiex portulacoides
Atriplex prostrate
Aster tripolium
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Festuca rubra
Puccinellia maritima
Salycornia europea
Suaeda maritime
Spergularia maritima
Poa pratensis
Spartina anglica
1(100)
10(100)

Agrostis stolonif era
Artemisie maritime
Atriplex portulacoides
Atriplex prostrata
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubre
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Suaede maritime
Spergularia maritime
Poa pratensis
Spartine amglica
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Agrostis stolonifera
1.3(100> Artemisia maritime
Atriplex portulacoides
10(100)
Atriplex prostrate
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubra
Puccinellia maritima
Salycornie europea
Suaeda maritime
Spergularia maritima
Poe pretensis
Spartina englice

Agrostis stolonifere
15.2(100)Artemisia maritima
Atriplex portulecoides
10(100)
Atriplex prostrata
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubra
Puccinellia meritima
Salycornia europea
Sueeda maritime
Spergularia maritime
Poa pretensis
Spartina anglice

Agrostis stolonif era
1.4(100) Artemisia maritime
Atriplex portulacoides
10(100)
Atriplex prostrate
Aster tripoliutn
Elymus athericus
Festuce rubra
Puccinellia maritime
Selycornia europea
Suaeda maritime
Sperguleria maritime
Poe pretensis
Spartine anglica

Agrostis stolonifera
30.2 (100)Artemisia maritime
Atriplex portulacoides
10(100)
Atriplex prostrata
Aster tripolium
Elymus athericus
Festuca rubra
Puccinellia maritima
Selycornia europea
Suaeda maritime
Spergularia maritime
Poa pratensis
Spartine anglica

0.5 (40)
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0.6(80)
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0.4(80)
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Bijiage (4)
Similariteiten (volgens Sørensen)

Deze zijn als volgt berekend:
S= 2c/(a+b)

waarbij a=totale bedekking van levende planten in perceel A
b=totale bedekking van levende planten in perceel B
c=het percentage gemeenschappelijke bedekking per
plantesoort opgeteld
(als in perceel A 20% en in perceel B 5% Festuca staat dan is
de gemeenschappelijke bedekking 5%)
Eeri S-waarde van 1 betekend dus dat de percelen precies
hetzelfde zijn qua het voorkomen van soorten en de bedekking
ervan.

Tabel 5: de similariteiten van de vegetatie-typen op de hoge
en lage kwelder voor de met elkaar vergeleken percelen.
Percelen in dijkvaknummers.

perceel A

S

perceel B

413-416 hoog

0.67
0.41

411-413

0.62
0.42

407-409

laag

345-347 hoog
laag

0.5
0.89

343-345

268-271 hoog
laag

0.23
0.82

271-274

373-375 hoog

0.72
0.3

372-373

laag

372-373 hoog
laag

0.55
0.46

369-371

373-375 hoog
laag

0.5
0.32

369-371

laag

409-410 hoog

Bijiage (5)
Frequentie verdeling van de vegetatie-hoogte
in de vo1ende grafieken is

per hoogte van de vegetatie (in
aangegeven met weike frequentie deze werd aangetroffen met
de hoogte-metjnaen (met een piepschuim schijf)
Deze metingen
zjn verricht in de percelen die onderiin vergeleken zijn met
betreking tot he gans gebruik. De nummers geven de
dii kvknurnmers aan. De gestreepte baiken zijn steeds
de
intensief en de zwarte de extensief begraasde percelen.
gehalve bij de grafiek met drie percelen waarbij de rode
baikeri het extensiefst zijn.
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Bijiage (6A)

Percentage foeragerende ganzen door dag

Twee aparte dagen zijn een groep van Rot— en Brandganzen
(gemenqde groep) de hele dag gevolgd en met regelmatige
tussenpozen is het percentage foeragerende dieren bepaald.
He weer kati een grote invloed op het foerageergedrag van de
qanzen hebben en daarom is dit erbij vermeld. Op beide dagen
is eeri verloop te zien in de dag, 's morgens en 's avonds het
hoogste percentage. Het percentage fluctueerd nogal door de
hele dag.

% foeragerende ganzen
16-1 1-'96

C
U)

U)

0)
U,

a)

0

tijd

——- Brandgans —i-— Rotgans

% foeragerende ganzen
29-1 1—'96

C
U,
U,

0)
U)
U)

0

Brandgans —'-— Rotgans

Grafiek (A)
& foerageren door dag op 16-11-96. Het was
zonnig, onbewolkt en ÷/- 5 C.
(B)
dag 29-11-96, 's morgens sneeuw-buien, 's middags
opklaringen en af en toe zon, 4-5 C (wind Zuid 8)
:

_______________________ _______

Bijlage (GB)
Percentage foeragerende ganzen per vegetatie-type.
Per vegetatie-type is het gemiddelde aantal foeragerende
dieren, van de verschillende hier waargenomen groepen,
aangegevefl. De vegetatie-type zijn geordend volgens het
gradient waarop ze OP de kwelder voorkomen, van de pionierzone
links tot de hoge kwelder rechts. Er is geen duidelijk beeld
over de hele kwelder gezien.

percentage foerageren
per vegetatietype
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Grafiek

gemiddelde percentage foeragerende dieren per
vegetatie- type.

Bij]-age (7)
Keutelmetiflgefl

van Rot- en Brandgans

Er zijn keutels van de Brandgans en Rotgans verzameld en
hieraan zijn metingen verricht om te onderzoeken of op basis
van de aimetingen beide te onderscheiden zijn. Orn er zeker van
t:e zijn dat: het om alleen Brandgans keutels ging zijn keutels
verzarnelci in de Bancipolder (waar geen Rotganzen zitten) op 11-

10-96, Rotgans keutels zijn verzameld langs de Groninger kust
op lagere kwelderdelen waar een groep Rotten gedurende 2 uur
had gezeten (op 24-10, 28-11 en 30-11-96)
Te zien is de grote
overlap in breedte en lengte zodat het niet mogelijk is op
basis hiervan de beide soorten te onderscheiden.
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1
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I
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Brandgans
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rafie (A) laat de verdeling van de lengte van de keutels van
beide soorten zien, (B) laat de verdeling van de breedte zien.
Eij de breedte gaat het om bet breedste stuk in de keutel.

Bijiage (8)

Gegevens SOVON Groninger-kust

In onderstaande tabel per dee1ebied van de Groninger
noordkust de gemiddelde aantallen Brandganzen (euring 1670) en
Rotganzen (euring 1680) per maand. De aantallen hebben
betrekking op de seizoenen 1990/91 tot en met 1993/94 (de
meest recente jaren die nu beschikbaar zijn) . De lege vakken
mag je lezen als 0.
De deelgebieden zijn:
WG351 Emmapolder
WG352 Lauwerpolder
WG353 Noordpolder
WG354 Linthorst-homanpolder
Negenboerenpolder
WG3 55
WG356 Juliana- en Westpolder (twee polders bij elkaar dus)
De getallen hebben zowel betrekking op buitendijks (kwelder)
als binnendijks (polder). Alleen de Emmapolder mag je geheel
als binnendijks beschouwen; hier heb je nauwelijks kwelder
alleen wad, waar vrijwel nooit beesten zitten.

AntaI Branc- en Rotanzen args de Grcninger kust, 199091 ;m i993;91
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Bijaage (9)
Ganzen in de Noordpo].der

In de grafiek zijn de aantallen Rot- en Brandganzen per teldag
aangegeven die alleen op de hoge kwelder van de Noordpolder
zaten, en voor de Brangans ook het aantal dat in de polder van
de Noordpolder zat. De Noordpolder is het deelgebied met het
grootste areaal van hoge kwelder vegetatie-type. Er kan flu
gekeken worden of de Rotganzen de hoge kwelder mij den als de
Brandganzen er zitten. Het blijkt de Rotganzen op de hoge
kweldert zitten als de Brandganzen er ook zitten. Ze zitten
niet meer op de kwelder als er geen Brandganzen zijn of als de
Brandganzen in de polder zitten. Het lijkt er dus niet op dat
de Rotganzen door de Brandganzen verjaagd warden waar, in het
voorjaar, op Schiermonnikoog wel aanwijzingen voor zijn.

aantal ganzen
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Brand hoge kwelder —'--- Rot op hoge kwelder — Brand in polder

Grafiek: per teldag de aantallen Brand- en Rotg-anzen
hoge kwelder en polder van de Noordpolder.
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Bijiage (10)

Ganzen in de Negemboerenpolder
Naast de Noordpolder is de Negenboerenpolder de enige polder
met hoge kwelder vegetatietypen, met Lolium perenne, Festuca
rubra en Agrostis stolonifera. In de grafiek zijn de aantallen
van beide ganzen per teldag uitgezet. Met gaat alleen om
ganzen die zijn waargenomen op twee aangrenzende percelen met
de hoge kwelder vegetatie Jg/Bg (Festuca/Agrostis) . Dit zijn
ook de enige twee percelen in dit deelgebied waar dit
vegetatie-type voorkomt. Ook zijn de aantallen Branganzen in
de polder net achter de dijk van de twee percelen (op
wintergraan aangegeven) . De Rotganzen lij ken weer de
Brandganzen niet speciaal te mijden. Als de Brandganzen in de
polder zitten of als ze er niet zijn, zitten de Rotganzen niet
op de hoge kwelder.
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Grafiek: per teldag de aantallen Brand- en Rotganzen op twee

percelen in de Negenboerenpolder, op de hoge kwelder en de
polder.

