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Samenvatting
Met de toenemende kosten door schade aan landbouwgewassen door ganzen in
Nederland neemt ook de vraag naar beheersmaatregelen toe. In deze scriptie wordt een
antwoord gezocht op de vraag hoe ganzenpopulaties verkleind kunnen worden. Veel
ganzenpopulaties in Europa en Noord-Amerika zijn de laatste decennia enorm toegenomen.
Waarschijnlijk kan de toename vooral worden toegeschreven aan een verminderde jachtdruk
in combinatie met een toename in het foerageren op landbouwgrond door de ganzen. Grote
aantallen ganzen hebben een negatief effect op ecosystemen, landbouwgewassen en andere
diersoorten. Aantalregulatie van ganzen kan op meerdere manieren plaatsvinden. Tot nu toe
hebben natuurlijke beperkende factoren geen effect. Er zijn verschillende beheersmethoden
die door de mens kunnen worden uitgevoerd. Afschot en vangen zijn, met de kennis tot nu
toe, de effectiefste manieren om ganzen te beheren.
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Inleiding
Het uitgekeerde bedrag door het Faunafonds ter compensatie van schade door ganzen
in Nederland steeg van €3.912.658,- in 2005 tot €6.190.073,- in 2010 (Jaarverslagen
Faunafonds, 2005 en 20101).
Door de toegenomen schadecompensatie is er een discussie gaande over het reguleren
van ganzenaantallen door afschot en andere maatregelen. De belangrijkste vraag hierbij is:
Hoe kunnen ganzenpopulaties verkleind worden?
In deze scriptie zet ik uiteen wat we weten over populatie regulatie. Voordat er iets
gezegd kan worden over mogelijke regulatie, is het noodzakelijk te weten hoeveel ganzen er
nu werkelijk zijn. Daarom bespreek ik de ganzenaantallen en populatiedynamica in Europa en
Noord-Amerika. Daarna behandel ik de oorzaken van de toename in ganzen en het effect
hiervan. Vervolgens geef ik de mogelijke manieren voor de aanpak van populatie regulatie
door mensen aan met voor- en nadelen. Ik bespreek bekende voorbeelden van menselijk
ingrijpen in ganzenpopulaties. Zo is men in Noord-Amerika tot grootschalig afschot
overgegaan als beheersmethode. Heeft dit het beoogde effect gehad? Als laatste worden er
suggesties gedaan voor het beheer van ganzen in Nederland aan de hand van de kennis tot nu
toe.
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Site: http://www.faunafonds.nl/index.asp?p=186, geraadpleegd op 15-11-2011.
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Populatie regulatie van vogels
Populatie regulatie gaat over aantallen vogels van een bepaalde soort en waarom deze
aantallen fluctueren in ruimte en tijd. Dit hoofdstuk behandelt verschillende factoren die
invloed hebben op aantallen vogels, zoals predatie, voedsel aanwezigheid en exploitatie door
de mens. Populatie regulatie is een belangrijk begrip binnen de ecologie en is essentieel in het
beheer van in het wild levende soorten. Inzichten in populatie regulatie worden veel toegepast
in zowel de bescherming van diersoorten, als in de duurzame exploitatie van in het wild
levende dieren door de mens (pp. 1-27 in Newton 1998).

Dichtheidsregulatie door gedrag
Er bestaat bij vogels een grote verscheidenheid in sociale organisatie. Territoriaal
gedrag speelt hierbij een rol. Sommige vogelsoorten zijn strikt territoriaal, terwijl anderen in
zwermen samenleven. Het is nog niet volledig bekend wat het ecologische principe is achter
deze verschillende organisaties. Eén van de belangrijkste theorieën koppelt de verspreiding
van vogels aan de verspreiding van hun voedsel. Op basis van vergelijkend onderzoek tussen
soorten is gebleken dat vogelsoorten territorialiteit vertonen als hun voedsel gelijkmatig over
de ruimte verdeeld is en voorspelbaar is. Wanneer voedsel onregelmatig en onvoorspelbaar
voorkomt, lijkt het erop dat vogels geneigd zijn kolonievormende zwermen te vormen.
De basis van deze patronen wordt gezocht in de voor en nadelen voor de vogels zelf.
Een vogel zal alleen een territorium verdedigen wanneer de baten van het hebben van een
territorium groter zijn dan de kosten. Wanneer er te veel of juist te weinig hulpbronnen
aanwezig zijn in een bepaald gebied, zijn de kosten voor het verdedigen van deze
hulpbronnen hoger dan de baten. Als het voedselaanbod schaars is en maar sporadisch
voorkomt, kost het verdedigen hiervan meer tijd en energie, dan goed te maken is met het
alleenrecht erover. Maar vogels kunnen ook stoppen met het verdedigen van een territorium,
als er erg veel voedsel aanwezig is. Ze hebben het extra voedsel, dat ze door het verdedigen
van een territorium verkrijgen, dan niet nodig (pp. 32-33 in Newton 1998). Uiteindelijk
verwachten we dat vogels een territorium verdedigen als het netto een hogere fitness opbrengt
(baten-kosten) dan een alternatieve strategie.
Het vormen van zwermen heeft voor vogels verschillende voordelen. Wanneer voedsel
in een grote hoeveelheid, op één bepaalde plek en voor een korte tijd aanwezig is, zoals een
boom met vruchten, dan kunnen alle vogels in een zwerm er tegelijk van profiteren. De
aanwezigheid van een dergelijk voedselaanbod wordt sneller opgemerkt als vogels in een
zwerm leven. Er zijn immers meer ogen die naar hetzelfde uitkijken. Een ander voordeel is
dat het leven in een zwerm zorgt voor een betere bescherming tegen predatoren. Hoe groter de
groep, hoe kleiner de kans dat een bepaald individu door een predator gepakt wordt. Verder
wordt de kans om gepakt te worden door een predator ook verkleind door gemeenschappelijk
verdedigingsgedrag zoals het samenscholen tot een dichte groep als er gevaar dreigt.
Bovendien is er tijdens het foerageren altijd wel één individu waakzaam, waardoor de kosten
voor waakzaamheid gedeeld kunnen worden. Het grootste nadeel van het leven in een zwerm
is dat het voedsel gedeeld moet worden. Andere nadelen zijn dat een zwerm eerder opgemerkt
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wordt door een predator dan een vogel alleen. Ook kunnen ziekteverwekkers en parasieten
zich makkelijker verspreiden als vogels dichter op elkaar leven (pp. 33-34 in Newton 1998).
Bij vogels zijn er vaak verschillen in dominantie waar te nemen. Dominante
individuen hebben vaak eerste keus wat betreft territoria, voedsel, partnerkeuze en nest- en
roestgelegenheid. Dominante individuen overleven beter en planten zich vaak beter voort dan
ondergeschikten. Ondanks vele voordelen van dominantie, kan ondergeschiktheid ook de
moeite lonen. Agressiviteit brengt kosten met zich mee en deze kosten zijn extra hoog voor
ondergeschikten die nauwelijks kans hebben om een gevecht te winnen. Vaak worden
individuen dominanter met de leeftijd (pp. 35-38 in Newton 1998).
Het aantal individuen dat in een bepaald gebied kan leven is beperkt, omdat er vaak
een beperkte hoeveelheid hulpbronnen zijn. Hierdoor kan een populatie niet oneindig groeien.
Habitat varieert van plaats tot plaats in kwaliteit. De kwaliteit van een bepaald habitat wordt
bepaald door hoe goed een individu er kan overleven en er zich voort kan planten. Als de
aantallen vogels toenemen wordt het habitat van de hoogste kwaliteit als eerste in bezit
genomen, vaak door de dominantste individuen. Bij nog hogere aantallen wordt individuen
een plek in het beste habitat belet. Zij bezetten dan habitat van slechtere kwaliteit, waar ze een
kleinere kans hebben om te overleven en zich voort te planten door een slechter
voedselaanbod of andere nadelen. Als de aantallen blijven groeien zal een steeds groter
gedeelte van de individuen gedwongen worden te leven in een steeds minder geschikt habitat
(Figuur 1). Hierdoor zal de per capita overleving en voortplanting voor de gehele populatie op
een dichtheidsafhankelijke manier dalen. Wanneer de gemiddelde per capita mortaliteit van
de volledige populatie gelijk is aan de per capita reproductie zal uiteindelijk (in afwezigheid
van andere beperkingen) een evenwicht in de populatie grootte ontstaan. Op deze manier kan
de volledige populatie grootte gereguleerd worden door variatie in habitatkwaliteit (pp. 45-60
in Newton 1998).
Populatie regulatie vindt plaats wanneer één of meerdere dichtheidsafhankelijke
processen ingrijpen op de geboorte- of sterftecijfers, immigratie of emigratie. Deze processen
kunnen teweeg worden gebracht door competitie om hulpbronnen, zoals territoria,
nestgelegenheid of voedsel, zoals hierboven besproken. Maar ook natuurlijke vijanden zoals
predatoren en parasieten kunnen voor dichtheidsafhankelijke veranderingen zorgen, waardoor
populatie regulatie plaatsvindt. Dichtheidsafhankelijke processen kunnen voor stabilisatie van
populatiegrootte zorgen, maar wanneer het om zogenaamde vertraagde dichtheidsafhankelijke
processen gaat, kunnen ze juist voor oscillaties zorgen. Een vergroting of verkleining van de
populatiegrootte hangt dan niet alleen samen met de huidige aantallen, maar ook met de
aantallen in een eerder jaar of in een eerdere generatie. Vertraagde dichtheidsafhankelijke
populatie regulatie is bekend van predator-prooi of parasiet-gastheer oscillaties. Wanneer het
aantal prooidieren of gastheren groot is, dan kan het aantal predatoren of parasieten toenemen.
Dit zorgt uiteindelijk voor een daling van het aantal prooien of gastheren, die op zijn beurt
weer tot een afname van het aantal predatoren of parasieten leidt. Een tweede
dichtheidsafhankelijk proces is het zogenaamde inverse dichtheidsafhankelijkheid. Hierbij
daalt de per capita sterfte, in plaats van dat hij stijgt als de populatie groeit. Dit kan
bijvoorbeeld voorkomen als predatoren een constante hoeveelheid prooidieren uit een
populatie verwijderen, ongeacht of de prooidierdichtheid daalt of stijgt.
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Figuur 1: Habitat varieert in kwaliteit. Habitat A wordt geprefereerd aangezien de
kwaliteit beter is dan van habitat B. Vogels zullen habitat A als eerste bezetten (P 1)
en zullen alleen naar habitat B (P2) gaan als habitat A vol is. Wanneer vervolgens
habitat B vol is, zullen de vogels zich vestigen in habitat C (P 3). In habitat C
kunnen de vogels wel overleven, maar zich niet voortplanten. Aangepast van (pp.
53 in pp. 53 in Newton, Brockie 1998).

Zo zal bij een grote prooidierdichtheid een relatief kleiner gedeelte van de populatie
verwijderd worden, dan bij een kleine prooidierdichtheid. Inverse dichtheidsafhankelijke
processen zorgen op deze manier niet voor stabiliteit, maar doen schommelingen in dichtheid
sterker uitkomen. Als laatste bestaan er nog dichtheidsonafhankelijke processen, die voor
grote veranderingen in aantallen kunnen zorgen, ongeacht de dichtheid. Voorbeelden hiervan
zijn het weer en vergiftiging door pesticiden. Deze en andere stabiliserende en
destabiliserende processen zullen in de volgende subhoofdstukken aan bod komen (pp. 114121 in Newton 1998).
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Natuurlijke beperkende factoren

De aanwezigheid van voedsel is een belangrijke factor in het beïnvloeden van
vogelaantallen. Het valt echter vaak niet mee om de effecten van een voedseltekort aan te
tonen als directe oorzaak, omdat er niet altijd verhongering valt waar te nemen. Zoals in het
vorige subhoofdstuk behandeld, kan sociaal gedrag (territorialiteit en andere interacties tussen
individuen) ervoor zorgen dat de lokale dichtheid aangepast is, aan de hoeveelheid voedsel
die aanwezig is in het gebied. Bij een voedseltekort zullen vogels migreren naar een ander
gebied, waar ze zullen overleven, als er wel voldoende voedsel aanwezig is of sterven door
verschillende oorzaken (niet per se door verhongering). Zo zal een vogel die door honger
verzwakt is gevoeliger zijn voor parasieten of eerder door een predator gepakt worden en
uiteindelijk daaraan bezwijken. Ten tweede kunnen voedseltekorten het geboortecijfer
verkleinen. Hierdoor loopt de populatiegrootte terug zonder dat er direct wordt ingegrepen in
het volwassen gedeelte van de populatie. Aangezien er een tijdsinterval is tussen het
voedseltekort en de vermindering van het aantal succesvolle broedparen, is dit effect moeilijk
waar te nemen, vooral bij langlevende soorten die zich pas op latere leeftijd voortplanten. Een
voedseltekort kan zowel een kwantitatief of kwalitatief tekort aan voedsel betekenen. Veel
vogels proberen een toekomstig voedseltekort op te vangen door voedsel op te slaan, waarbij
het voedsel zelf kan worden opgeslagen of in de vorm van lichaamsvet. Het bewijs dat
voedsel vogelaantallen kan beperken is vooral indirect. Zo zijn vogelaantallen vaak hoger in
een gebied waar meer voedsel aanwezig is, dan waar het schaars is. Ook is de lokale dichtheid
vaak groter in jaren met meer voedsel en zijn plotselinge of langlopende veranderingen in
dichtheid vaak gecorreleerd aan plotselinge of langlopende veranderingen in het
voedselaanbod (pp. 145-189 in Newton 1998).
Predatie zorgt er in sommige populaties voor dat de dichtheid lager is dan de dichtheid
die ondersteund wordt door het voedselaanbod en andere hulpbronnen. Bij veel vogelsoorten
vindt er aanzienlijke predatie plaats van eieren en kuikens en soms ook van jonge en
volwassen vogels. Toch zorgen predatoren bij veel vogelsoorten niet voor een vermindering
van het aantal broedparen, aangezien ze andere oorzaken van sterfte vervangen; de sterfte is
dan ‘compenserend’. Veel vogelsoorten hebben aan het einde van het broedseizoen hun
aantallen meer dan verdubbeld, zodat in een constante populatie hoe dan ook veel vogels
sterven voor het begin van het volgende broedseizoen, door predatie of op een andere manier.
Om het aantal broedvogels te verminderen, moet de sterfte door predatie andere oorzaken van
sterfte aanvullen; de sterfte is dan additief (pp. 211-248 in Newton 1998).
Terwijl een predator zijn prooi in een keer doodt, varieert het effect van parasieten en
pathogenen van verwaarloosbaar tot dodelijk voor hun gastheer. Parasieten en pathogenen
leven vaak in of op het lichaam van hun gastheer en ontrekken hieraan voedingsstoffen.
Parasieten zijn onder te verdelen in microparasieten (virussen, bacteriën, schimmels en
protozoa) en macroparasieten (wormen en geleedpotige ecoparasieten). De meeste bekende
epidemieën onder vogels, die regelmatig voor een omvangrijke vermindering zorgen van
vogelaantallen, worden veroorzaakt door microparasieten. Macroparasieten zorgen bij enkele
vogelsoorten voor grootschalige terugkerende sterfte, maar komen vaker voor als chronische
infecties die voortplanting en overleving verminderen. Parasieten zijn kortom kostbaar voor
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hun gastheer. Op populatieniveau kunnen de kosten belangrijk worden wanneer een
verminderde voortplanting en vergrote sterfte ervoor zorgen dat het aantal broedparen
verlaagd wordt onder het normale niveau. Net als met predatie is het echter lastig om
parasitisme als directe oorzaak aan te kunnen wijzen, omdat de sterfte door parasitisme zowel
compenserend als additief kan zijn. Ziekte wordt steeds meer gezien als een respons van het
lichaam op de algemene conditie van de gastheer en dus niet alleen als een respons op de
parasiet of pathogeen. Zo zal een vogel die door een voedseltekort verzwakt is eerder gevoelig
zijn voor parasieten, waardoor het moeilijk is de effecten van ziekte door parasieten of door
voedseltekort los van elkaar te zien. Dit betekent dat sterfte door ziekte (veroorzaakt door
parasieten of pathogenen) vaak niet geheel additief is aan andere sterfte (pp. 249-279 in
Newton 1998).
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Ganzen: nemen ze echt toe?
Er zijn meerdere redenen waarom het belangrijk is te weten hoeveel ganzen er zijn en
wat hun verspreiding is. Ten eerste is het uit ecologisch oogpunt interessant om te weten hoe
een ganzenpopulatie zich ontwikkelt en waardoor de aantallen gereguleerd worden.
Aangezien ganzen in de buurt van mensen vertoeven, omdat ze vaak gebruikmaken van
landbouwgronden, zijn hun aantallen over een lange tijd bestudeerd en bijgehouden. Sommige
populaties worden jaarlijks geschat sinds voor 1950, vooral in noordwest Europa. Hierdoor is
van ganzen meer bekend dan van de meeste andere vogelsoorten. Verder zijn er ook redenen
van meer praktische aard. Zo is informatie over aantallen noodzakelijk voor internationale
wetgevingen en verdragen, waar ze als indicator van biodiversiteit en de status van wetlands
gebruikt worden. Ook vastgelegd in internationale wetgeving is dat ganzen geoogst mogen
worden, maar wel op een duurzame manier (Fox et al. 2010). Bovendien is het nuttig te weten
hoeveel ganzen er zijn en hoe ze zich verspreiden als men de aantallen van bepaalde
populaties wil reguleren.

Tellingen en betrouwbaarheid
Ganzentellingen worden op verschillende manieren uitgevoerd. De meest gebruikte
manier in Europa en ook in Noord-Amerika, is de midwinter telling. Ganzen worden vanaf de
grond geteld, behalve in bepaalde afgelegen gebieden, waar de tellingen vanuit een vliegtuig
of helikopter worden gedaan (Madsen, Cracknell & Fox 1999).Vaak worden de tellingen
binnen een paar dagen volbracht om te voorkomen dat door massale verplaatsing van ganzen
dubbeltellingen plaatsvinden. Het tellen van ganzen die vliegen van of naar hun slaapplaats
heeft de voorkeur boven het tellen van ganzen op de grond, omdat er dan minder
dubbeltellingen zijn, hoewel aanzienlijke ervaring vereist is om grote groepen nauwkeurig te
kunnen schatten. Veel landen in Europa ondernemen tegenwoordig tellingen die
gecoördineerd worden door onderzoeksinstituten. Deze onderzoeksinstituten organiseren de
tellingen, de samenwerking met andere landen ter voorkoming van dubbeltellingen, de
kwaliteitscontrole, de analyse en het rapporteren van de bevindingen (Fox et al. 2010),
(Madsen, Cracknell & Fox 1999).
Wintertellingen zijn niet altijd even betrouwbaar. De meeste gegevens over de
aantallen Arctische ganzen in Noord-Amerika worden gebaseerd op visuele schattingen
vanuit een vliegtuig van aantallen ganzen in een zwerm. Het probleem met dergelijke
tellingen is dat waarnemers maar een paar seconden de tijd hebben om, zonder hulpmiddelen
als fotografie of video, een zwerm van vaak meer dan duizend ganzen te tellen. Het is bekend
dat het op het oog schatten van grote verzamelingen ganzen vaak een onderschatting geeft van
de werkelijke aantallen en dat deze vertekening toeneemt met het aantal ganzen (Alisauskas,
Drake & Nichols 2009). Ook worden ganzen die erg op elkaar lijken en in de buurt van elkaar
leven vaak geteld zonder onderscheid te maken in soort (zoals de kleine sneeuwgans (Chen
caerulescens caerulescens) en de Ross’gans (Chen rossii)). Andere nadelen van de
wintertellingen in Noord-Amerika zijn afwezigheid van een steekproefopzet, variatie in de
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moeite die gedaan wordt in de bemonstering, variatie in medewerkers, methodologie
(tellingen vanuit vliegtuig, boot of auto) en dekkingsgraad waardoor populaties gemist
kunnen worden (Alisauskas et al. 2011). Onbekend is of dergelijke problemen ook in Europa
een grote rol spelen. Wel wordt door Fox et al. (2010) aangegeven dat, doordat de
populatiegroottes op verschillende manieren worden geschat, de totale aantallen en
veranderingen in de tijd lastig te verzamelen zijn. Ook in Europa is voor sommige populaties
geen populatiedekkende schatting, waardoor de schattingen een bepaalde mate van
onzekerheid bevatten.
In Noord-Amerika hebben Alisauskas, Drake & Nichols (2009) recentelijk een andere
methode toegepast om de aantallen Arctische ganzen te schatten. Ze maakten gebruik van de
Lincoln schatter (Lincoln 1930). Deze stelt dat als er een redelijk nauwkeurige schatting
gedaan kan worden van het totale aantal door jacht gedode vogels, de totale populatie ( )
berekend worden, gebaseerd op de relatie van het totale aantal geringde vogels die tijdens hun
eerste seizoen als ringdragers geoogst werden en het totale aantal geringde vogels:

waarbij
een schatting van de oogst voor jaar i is en
de geschatte kans is dat een vogel
die leeft tijdens het ringen in jaar i, geoogst wordt in jaar i. De schatter is een variant op de
vangen-merken-terugvangen (‘capture-mark-recapture’) methode, met het grote verschil dat
bij deze methode het aantal dieren in de tweede vangst bekend is, terwijl bij de hierboven
genoemde schatter het totale aantal geoogste vogels geschat moet worden. Dit is gelijk ook
het punt waar de grootste kans op vertekening is; de totale oogst valt niet altijd goed te
achterhalen en niet alle ringen van geoogste vogels worden door de jagers gerapporteerd. De
methode is gebaseerd op een aantal aannames, maar daar kan redelijk aanworden voldaan (zie
voor aannames Lincoln schatter: Alisauskas, Drake & Nichols 2009, pp. 468-471). Met deze
methode is het mogelijk geloofwaardige schattingen te geven van populatiegrootte en
jaarlijkse populatieveranderingen van Arctische ganzen (Alisauskas, Drake & Nichols 2009).

Europa
Fox et al. (2010) hebben de populatiegroottes en de trends van de ganzen in het WestPalearctische gebied geschat op basis midwintertellingen. Van de 15 erkende soorten ganzen
in de wereld, komen er acht van nature voor in het West-Palearctische gebied. Van deze acht
soorten zijn 27 verschillende populaties of vliegroutes bekend. Er zijn twee geslachten: Anser
en Branta. De ganzen die overwinteren in het West-Palearctische gebied komen uit
broedgebieden over geheel Europa tot Turkije en uit noordoost Canada tot noord Siberië. De
volgende soorten komen van nature voor in dit gebied:grauwe gans (Anser anser), kolgans
(Anser albifrons), dwerggans (Anser erythropus), rietgans (Anser fabilis), kleine rietgans
(Anser brachyrhynchus), brandgans (Branta leucopsis), rotgans (Branta bernicla) en de
roodhalsgans (Branta ruficollis) (Fox et al. 2010).
Van alle ganzenpopulaties in het West-Palearctische gebied telt één minder dan 1000
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individuen: de Scandinavische populatie dwergganzen. Deze populatie laat al langere tijd een
afname zien en wordt als met uitsterven bedreigd gezien. De meeste populaties (16 populaties
van de 21 waarvan de gegevens goed zijn) nemen echter al langere tijd toe en vier populaties
zijn stabiel. Op korte termijn is de situatie vergelijkbaar; 18 populaties laten een toename zien
sinds ca. 1990 en twee andere populaties, de Groenlandse kolganzen en de rotgans (Branta
bernicla bernicla), nemen significant af sinds midden 1990. Het lijkt erop dat de snelheid in
de toename van sommige populaties aan het afnemen is, aangezien de recente toename
minder groot is dan de toename op de langere termijn. Dankzij ringprogramma’s die bij
tenminste 18 populaties zijn toegepast, is de overleving van sommige populaties bekend.
Anser soorten hebben kleinere overleving (75-86%) dan de Branta soorten (84-95%). Ook het
aandeel jonge ganzen wordt voor vijftien populaties elk jaar in de herfst bepaald. Voor de
meeste van deze populaties zijn gegevens bekend voor meer dan 25 jaar. De meeste Anser
soorten laten al lange tijd een jaarlijks gemiddeld aandeel van 20% jonge ganzen in de
populatie zien. Het aandeel jonge ganzen vertoont in de meeste populaties een afname. De
meeste Branta soorten hebben een lager aandeel jonge ganzen (doorgaans minder dan 18%).
Het geboortecijfer wordt kleiner of is stabiel bij de meeste Branta soorten (Fox et al. 2010).
In 1980 werd het totale aantal overwinterende ganzen in het West-Palearctische gebied
geschat op 1,9 miljoen (zonder geïntroduceerde en verwilderde populaties en zonder de
Kaspische grauwe gans populatie), in midden 1990 was dit aantal al 3,6 miljoen (Madsen,
Cracknell & Fox 1999). Fox et al. schatten in hun recente review (2010) dat er 4,77 miljoen
ganzen overwinteren in het West-Palearctische gebied. Hierbij worden geïntroduceerde,
ontsnapte, verwilderde en geherintroduceerde ganzen niet meegerekend. In totaal zullen er
meer dan 5,04 miljoen overwinterende ganzen zijn. Hoewel er beter geteld wordt, zal een
aanzienlijk gedeelte toegeschreven kunnen worden aan groeiende populaties (Fox et al. 2010).
In Figuur 2 zijn de aantallen van enkele ganzenpopulatie weergegeven die in Nederland
overwinteren. Veel ganzenpopulaties die in Nederland overwinteren zijn gegroeid. Een
vergelijkbare trend is in veel Europese landen waar te nemen.
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Figuur 2:. Voor elk seizoen is het gemiddeld aantal vogels per maand en het betrouwbaarheidsinterval weergegeven.
Seizoenen lopen van juli tot en met juni. De gegevens zijn afkomstig van het watervogelmeetnet van SOVON. Zie:
http://www.sovon.nl/default.asp?id=365#soorten.
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Noord-Amerika
In Noord-Amerika zijn de laatste 40 jaar veel ganzensoorten aanzienlijk in aantallen
toegenomen. Het betreft hier vooral de ganzen die in het Arctische gebied broeden en buiten
het broedseizoen op landbouwgronden foerageren, zoals de grote en kleine sneeuwgans (Chen
caerulescens atlanticus en Chen caerulescens caerulescens), de Ross’gans (Chen rossii), de
kolgans (Anser albifrons) en sommige populaties van de grote Canadese gans (Branta
canadensis). Ganzen die overwinteren in marine habitats, zoals de rotgans en de keizersgans
(Branta bernicla, Chen canagica) zijn nauwelijks of niet toegenomen (Jefferies, Rockwell &
Abraham 2003). Van sommige populaties is er meer bekend over aantallen en trends dan van
andere populaties. Daarom zullen hier de ganzenpopulaties, waarvan er relatief veel bekend
is, besproken worden.
Gelijktijdig met de groei van de mid-continentale populatie kleine sneeuwganzen, zijn
de aantallen grote sneeuwganzen enorm toegenomen in de loop van de 20 ste eeuw. De grootte
van de populatie grote sneeuwganzen wordt elk voorjaar sinds 1969 geschat op de
verzamelplaatsen langs de St. Lawrence rivier in Quebec, Canada, met behulp van luchtfoto’s.
De schatting wordt uitgevoerd wanneer de volledige populatie van deze soort aanwezig is op
een relatief klein oppervlak, wat voor een bijna complete fotografische dekking zorgt. Zij is
daarom nauwkeuriger dan schattingen van de populatiegrootte door middel van
midwintertellingen (Menu, Gauthier & Reed 2002). In Figuur 3 zijn zowel de aantallen
weergeven op basis van de voorjaarstellingen in Quebec, als op basis van de Lincoln schatter.
Over het algemeen is de Lincoln schatter behoorlijk en consistent groter dan de tellingen. Dit
kan komen door vertekening in de Lincoln schatter, vertekening in de tellingen of vertekening
in beide schattingen. Het is echter onbekend welke gegevens een grotere vertekening geven;
de Lincoln schatter of de voorjaarstellingen. Ondanks de grote afwijking tussen beide
schattingen zijn ze wel sterk gecorreleerd. De precisie van de Lincoln schatter is bij de grote
sneeuwgans wel klein, aangezien er maar weinig ganzen geringd waren (Alisauskas, Drake &
Nichols 2009).

Figuur 3: Trend van de Lincoln schatter van de populatiegrootte ten
tijde van het ringen (in Augustus), berekend met behulp van jaarlijkse
schattingen van de oogst en de kans om geoogst te worden en de
voorjaarstelling in Quebec, Canada over de tijd (Alisauskas, Drake &
Nichols 2009).
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Ross’ ganzen en kleine sneeuwganzen worden gezamenlijk onder de noemer lichte
ganzen (‘light geese’) in de winter geteld, aangezien ze een vergelijkbare verspreiding en
levensgeschiedenis hebben en lastig van elkaar te onderscheiden zijn. Dit zorgt er echter voor
dat onbekend is welk aandeel beide ganzensoorten hebben in de totale populatie lichte
ganzen. In Figuur 4 zijn de Lincoln schattingen van de Ross’ ganzen populatie en van de midcontinentale kleine sneeuwganzen populatie weergegeven. De Lincoln schatter heeft een lage
precisie bij de Ross’ ganzen, doordat er relatief weinig vogels geringd waren en de oogst van
Ross’ ganzen klein was. Bij de kleine sneeuwganzen is de precisie wel groter, aangezien er
veel vogels geringd waren. Kleine sneeuwganzen die zuidelijk van Hudson Bay broeden
vormen een kleiner deel (10%) in de totale populatie kleine sneeuwganzen dan de vogels die
ten noorden van Hudson Bay broeden. Ook werden meer zuidelijke ganzen geringd en was de
kans om geoogst te worden 1,1 tot 2,3 keer zo groot voor de zuidelijk ganzen. Er is dus sprake
van een oververtegenwoordiging van zuidelijke ganzen, hoewel ze maar 10% van de gehele
populatie uitmaken. Door deze heterogeniteit wordt een onderschatting gemaakt van de
Lincoln schatter; in Figuur 4 is daarvoor gecorrigeerd. De aantallen kleine sneeuwganzen en
Ross’ ganzen nemen nog steeds toe (Alisauskas, Drake & Nichols 2009).

Figuur 4: Trend van de Lincoln schatter van de populatiegrootte ten tijde van het ringen (in Augustus), berekend met behulp
van jaarlijkse schattingen van de oogst en de kans om geoogst te worden. Voor de kleine sneeuwganzen is de naïeve Lincoln
schatter berekend uit de kans om geoogst te worden gebaseerd op terugmeldingen van ringen niet gecorrigeerd voor de
geografische locatie van het ringen (1989-2004). Verder is ook de verbeterde Lincoln schatter waar wel gecorrigeerd is voor
de geografische locatie van het ringen berekend (1998-2004). Voor Ross’ ganzen zijn ook de aantallen geteld bij de Karrak
Lake broedpopulatie weergegeven (Alisauskas, Drake & Nichols 2009).
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Overzomerende ganzen

Naast ganzen die broeden in het Arctische gebied en zuidelijker overwinteren, nemen
ook ganzen die in zuidelijke gebieden broeden in aantallen toe. In Nederland is de toename
van de grauwe gans als broedvogel opvallend. De grauwe gans is van oorsprong een inheemse
broedvogel in Nederland. De aantallen grauwe ganzen die in Nederland broedden namen
vanaf de 16e eeuw tot het begin van de 20ste eeuw af. In de loop van de vorige eeuw was de
grauwe gans als broedvogel in Nederland uitgestorven. Door een succesvolle herintroductie
broedde hier in 1961 voor het eerst weer een paartje grauwe ganzen. Tegelijkertijd vestigden
inheemse vogels zich in Nederland. De ganzen vestigden zich vooral in nieuwe
natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen. Sinds de jaren ’70 groeit de populatie met
ongeveer 20% per jaar. De grauwe gans is de algemeenste broedende gans in Nederland. In
Figuur 5 is de verspreiding van de broedende ganzen van 2001 tot 2005 weergegeven (Van
der Jeugd et al. 2006).
In Nederland neemt naast de grauwe gans ook het aantal broedende exoten toe. Van
der Jeugd et al. (2006) definiëren een exoot als een soort die zich buiten zijn
seizoensspecifieke, historische en natuurlijke leefgebied, door het wegvallen van barrières,
heeft gevestigd. Het wegvallen van barrières kan een al of niet opzettelijk gevolg zijn van
menselijk handelen. De belangrijkste exoten die in toenemende mate in Nederland broeden
zijn brandganzen, soepganzen, kolganzen, grote Canadese ganzen, kleine Canadese ganzen
(Branta hutchinsii) en Indische ganzen (Anser indicus). Ook de nijlgans (Alopochen
aegyptiaca), hoewel taxonomisch gezien geen echte gans, is de laatste jaren sterk in aantallen
toegenomen. Of de brandgans in het rijtje met exoten thuishoort, is niet helemaal zeker. Van
enkele populaties is het bekend dat het ontsnapte vogels gaat, maar van de kolonies in het
Deltagebied is de herkomst niet zeker. Er zijn aanwijzingen dat het ontstaan van de
broedkolonies in Nederland samengaat met het uitbreiden van het broedareaal van de
brandganzen naar het zuiden. Ook in omliggende Europese landen nemen de aantallen
brandganzen toe (Van der Jeugd et al. 2006).
In andere Europese landen nemen de aantallen broedende ganzen ook toe. In België
groeit het aantal broedganzen net zoals in Nederland gestaag. Vooral grote Canadese ganzen
zijn wijdverspreid, maar het aantal soepganzen dat in België broedt, is ook erg groot. De
precieze aantallen zijn echter niet bekend. Verder neemt ook het aantal broedende
brandganzen toe. In Duitsland is er relatief weinig bekend over het aantal broedende ganzen.
De grauwe gans is hier een algemene soort, maar ook Canadese ganzen komen er in
toenemende mate voor. Bovendien broeden hier brandganzen sinds het einde van de jaren
1980. In Groot-Brittannië zijn de grootste aantallen broedende ganzen te vinden. Vooral het
aantal Canadese ganzen is erg groot en groeit nog steeds. In Denemarken is, net zoals in
Nederland, de grauwe gans de meest algemene soort. Verder groeit de populatie broedende
brandganzen hard. Grote Canadese ganzen lijken echter nog nauwelijks in Denemarken voor
te komen (Van der Jeugd et al. 2006).
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Figuur 5: Verspreiding van broedende grauwe ganzen in Nederland, van 2001 tot 2005.
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Waarom nemen de ganzenaantallen toe?
Er zijn meerdere oorzaken aangedragen om de toename van de ganzenaantallen te
verklaren. Waarschijnlijk kan de toename voornamelijk worden toegeschreven aan een
verminderde jachtdruk in combinatie met een toename in het foerageren op, door bemesting
rijker geworden, landbouwgronden. Weinig ganzen die broeden in het Arctische gebied
maken nog gebruik van hun traditionele overwinteringgebieden, de kwelders in Europa en in
Noord-Amerika de kustmoerassen. Het foerageren in de landbouwgebieden heeft ervoor
gezorgd dat de ganzen konden ontsnappen aan de bovengrens van het aanwezige
voedselaanbod in hun traditionele overwinteringgebieden. Hierdoor is de draagkracht voor
ganzen in hun overwinteringgebeid toegenomen (Fox et al. 2005), (Van Eerden et al. 2005).
Bescherming
De groei in de aantallen kan verklaard worden door verminderde sterfte, maar of dit
een vermindering in natuurlijke sterfte is of een vermindering in sterfte door jacht kan betwist
worden. Dat de toename niet alleen toegeschreven kan worden aan een vermindering van
natuurlijke sterfte door een verbeterd voedselaanbod, kan vastgesteld worden aan de timing
van de toename. De timing van de toename was niet gelijktijdig voor alle onderzochte
populaties. Rond de jaren 1970 werd in Europa aan steeds meer ganzensoorten een
beschermde status toegekend, waardoor ze niet meer bejaagd mochten worden. Niet alle
ganzensoorten werden op hetzelfde moment beschermd. De ganzensoorten die echter wel een
verminderde jachtdruk ondervonden, namen direct toe in hun aantallen (Ebbinge 1991).
Hierdoor is de verminderde jachtdruk waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de
verminderde sterfte. Jacht zorgde dus voor additieve sterfte, dat wil zeggen dat de meeste
ganzen gedood door jacht anders wel zouden overleven en zich voortplanten. Een ander
belangrijk effect van jacht op ganzen, is dat ganzen gebieden met een grote jachtdruk gaan
vermijden, waardoor de ruimtelijke verdeling van de ganzen verandert (Ebbinge 1991).
In Noord-Amerika werden van de jaren 1930 tot 1970 wetland habitats op de
migratieroutes in ere hersteld en beschermd voor broedende en migrerende watervogels.
Sommige ganzenpopulaties (met name kleine sneeuwganzen) stopten met hun lange afstand
migratie naar hun overwinteringgebieden en verzamelden zich in de refugia, waar ze zowel in
de reservaten foerageerden, als erbuiten in nabijgelegen landbouwgebieden. De ganzen
gebruikten de refugia ook om aan jacht te ontkomen. Hiernaast nam het oogstcijfer (de
hoeveelheid geschoten ganzen gedeeld door de totale populatie) af, tegelijkertijd met het
aantal jagers. De totale oogst nam echter niet af, maar vanaf 1970 steeg de oogst niet met de
toename in ganzenaantallen (Jefferies, Rockwell & Abraham 2003).

Landbouw
Naast meer bescherming, hebben de ganzenpopulaties waarschijnlijk verder kunnen
groeien door gebruik te maken van veranderingen in de landbouw. In Nederland heeft
intensivering van de landbouw sinds de jaren 1950 geleid tot een verbeterde kwaliteit van de
graslanden. De verhoogde beschikbaarheid, ruw eiwit gehalte, verteerbaarheid en een
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verlengd groeiseizoen van de grassen, zorgt voor een hogere draagkracht voor de ganzen (Van
Eerden et al. 2005). Ook in Noord-Amerika lijkt de toename in aantallen ganzen gecorreleerd
te zijn aan een verhoogde gewas productie en veranderingen in de landbouw zoals
weergegeven is in Figuur 6 voor kleine sneeuwganzen. Te zien in deze figuren is dat het totale
gebied, waar maïs verbouwd wordt, niet toegenomen is sinds de jaren 1950. De totale
opbrengst is wel sterk gestegen tussen 1970 en 1975, door het gebruik van gewassoorten met
een hoger rendement en door een toename in het gebruik van kunstmest. Wintertellingen in de
Mississippi en de Centrale vliegroutes (ook wel ‘Flyways’: zie Figuur 15 voor de
verschillende vliegroutes in Noord-Amerika) van kleine sneeuwganzen waren redelijk stabiel
van 1965 tot 1975 met 600.000 tot 800.000 stuks, maar namen vervolgens toe tot 2 miljoen
ganzen in 1990 (Jefferies, Rockwell & Abraham 2003).

Figuur 6: De figuren geven het totale gebied weer waar maïs en sojabonen worden verbouwd, de totale opbrengst van deze
gewassen, de gebruikte hoeveelheid stikstof kunstmest in bepaalde staten en de aantallen kleine sneeuwganzen tijdens de
winter tellingen langs de Mississippi en Centrale vliegroutes. Ook wordt de determinatiecoefficient r 2 vermeld (Jefferies,
Rockwell & Abraham 2003).

Klimaatverandering
Het warmer worden van de winters kan er tot geleid hebben dat veel ganzenpopulaties
noordelijker overwinteren dan voorheen. Grauwe ganzen in Europa overwinteren nu
noordelijker in overeenstemming met de toename in wintertemperatuur (Van Eerden et al.
2005). Ook het aantal overwinterende kolganzen in Groot-Brittannië nam de laatste drie
decennia met 70% af, vooral in zachte winters werden er weinig kolganzen geteld. In Zweden
nemen de aantallen overwinterende kolganzen en andere ganzen juist toe (Koffijberg et al.
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2010). In Noord-Amerika hebben zachtere winters wellicht ook bijgedragen aan de
noordwaartse verplaatsing van ganzen. Het verlaten van de zuidelijke staten door
overwinterende grote sneeuwganzen kan echter voor een deel worden toegeschreven aan een
verkleining van het oppervlakte landbouwgebied, dat voor maïsproductie gebruikt wordt
(Gauthier et al. 2005). Ook de noordelijkere overwintering van ganzen in Europa kan niet
altijd geheel worden toegeschreven aan warmere winters. Zo bleven kleine rietganzen, die op
Spitsbergen broeden, voor midden jaren 1980 gewoonlijk ten zuiden van gebieden waar de
temperatuur onder het vriespunt kwam en trokken ze noordelijk of zuidelijk in reactie op de
temperatuur. Ze foerageerden voornamelijk op graslanden in België en Nederland en alleen in
Denemarken in extreem zachte winters, aangezien de kwaliteit van gras daalt (gemeten in
hoeveelheid stikstof) beneden 0º C. De kwaliteit van wintertarwe blijft echter stabiel bij
temperaturen onder nul. Sinds er midden 1980 meer wintergraan wordt verbouwd in
Denemarken, overwintert hier een steeds groter deel kleine rietganzen die broeden op
Spitsbergen, zelfs in strenge winters (Fox et al. 2005) (Therkildsen, Madsen 2000).
Weersomstandigheden hebben in het broedgebied een groot effect op het
reproductieve succes van ganzen. Onder gunstige weersomstandigheden tijdens het broeden
en het opvoeden van de jongen is het reproductieve succes hoger, dan wanneer het plotseling
kouder wordt (Jefferies, Rockwell & Abraham 2003). Verdere opwarming tijdens het
broedseizoen in het Arctische gebied zou echter mogelijk kunnen leiden tot verlies aan
broedgebied, een verandering van het voedselaanbod, de opkomst van nieuwe predatoren en
ziektes en een grotere kans op inter-specifieke concurrentie. Volgens Jensen et al. (2008) zal
een toenemende opwarming waarschijnlijk echter samengaan met een verdere groei van
tenminste sommige in het Arctisch gebied broedende ganzenpopulaties. De bestaande
verspreiding van, op Spitsbergen broedende, kleine rietganzen lijkt beperkt te worden door
klimatologische factoren, zoals het aantal vorstvrije maanden en de beschikbaarheid van een
geschikt foerageerhabitat. Zelfs bij een kleine verhoging van de temperatuur in het Arctische
gebied, kan de kleine rietgans zijn broedgebied naar het noorden en oosten uitbreiden.

Effecten van de toename
Hoewel begrazing door ganzen in lage dichtheden positieve effecten heeft op de
vegetatie en ganzen gebieden openhouden die anders dicht zouden groeien, kunnen sommige
ganzensoorten in grote aantallen foeragerende ganzen zorgen voor kaalslag. Grote aantallen
kleine sneeuwganzen in Noord-Amerika hebben een grote invloed op de vegetatie in hun
broedgebieden in het kwetsbare noordpoolgebied. Verder zorgen ganzen voor conflicten met
boeren. Hoewel het niet te voorspellen is hoeveel schade foerageerde ganzen zullen
aanrichten, is er bijna altijd sprake van productieverlies. Als laatste kunnen grote aantallen
ganzen een belangrijk effect hebben op andere diersoorten door competitie en verspreiding
van ziektes. Maar aan de toegenomen aantallen ganzen zitten niet alleen nadelen. Grote
vluchten ganzen zijn ook een geweldig schouwspel om te zien. Vogelspotters en jagers
hebben veel geld over om de juiste uitrusting voor hun hobby aan te schaffen. Ook worden er
steeds vaker ganzenexcursies georganiseerd. Ganzen kunnen kortom ook economische
voordelen met zich meebrengen.
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Effecten op ecosystemen
Ganzen hebben een groot effect hebben op ecosystemen door begrazing. Met het
toenemen van de aantallen ganzen is ook de graasdruk toegenomen in de natuurlijke habitats
van de ganzen. Vooral in sommige delen van het Arctische broedgebied van de ganzen heeft
de verhoogde graasdruk geleid tot een verandering in biotische en abiotische condities. Het
meest bestudeerde voorbeeld hiervan is het effect van overbegrazing in het Canadese
poolgebied door de mid-continentale populatie kleine sneeuwganzen (Kuijper et al. 2006).
Eén van de broedkolonies van de kleine sneeuwganzen in het Arctische gebied, bij La Pérouse
Bay, en de invloed van deze kolonie op de vegetatie, bodem en andere diersoorten wordt
bestudeerd sinds 1968. Sneeuwganzen hebben drie verschillende foerageermethodes in zoeten zoutwatermoerassen, die sterk gekoppeld zijn aan seizoensafhankelijke veranderingen in
de vegetatie. Ze wroeten, trekken jonge spruiten uit de bodem en grazen. Het schadelijkste
foerageergedrag is het wroeten door grote aantallen ganzen. Dit heeft bij La Pérouse Bay
gezorgd voor de afbraak van het grasveld in de litorale zoutmoerassen en het sterven van
wilgenstruiken in het supralitorale moeras, vooral door hypersaliniteit. Het wroeten kan
verder de aanleiding zijn tot nauwelijks omkeerbare veranderingen in de sedimentlaag in de
moerassen, door hypersaliniteit van de bodem in de zomer, het verlies van stikstof en
organisch materiaal in de bodem, het uitputten van de voorraad zaden die in de bodem liggen
en het compacter worden van het sediment, waardoor water niet meer in de bodem doordringt
(zie Figuur 8). Figuur 7 laat het totaalplaatje zien, hoe het overwinteringgebied en het
broedgebied van de kleine sneeuwganzen in Noord-Amerika met elkaar verbonden zijn via de
migratieroutes (Jefferies, Rockwell & Abraham 2003).

Figuur 7: Een samenvattend stroomdiagram van de veranderingen in het
Arctische gebied, als gevolg van (onder andere) een groter voedselaanbod voor
de ganzen in hun overwinteringgebied, 5000 km verderop (Jefferies, Rockwell &
Abraham 2003).
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Hoewel in het noordpoolgebied broedende ganzen ook in Europa sterk zijn
toegenomen, is niet bekend of er hier vergelijkbare veranderingen in de vegetatie hebben
plaatsgevonden. Wel hebben Kuijper et al. (2006) experimenteel aangetoond dat langdurig
grazen van bloemen en van de plant zelf door brandganzen zorgt voor een afname van de
toevoer van zaden naar de zaadbank in de bodem en dat deze hierdoor uiteindelijk leeg kan
raken. Op lange termijn zou hierdoor het herstellingsvermogen van toendra kunnen afnemen.
In Nederland werd er in sommige natuurgebieden vastgesteld dat de hoeveelheid riet
afnam, terwijl het aantal overzomerende grauwe ganzen toenam. Vooral in het broedseizoen
eten grauwe ganzen veel riet. Er is echter geen sterk bewijs dat een vergrote graasdruk van de
grauwe ganzen heeft geleid tot rietafname in sommige natuurgebieden. Mogelijk zorgen grote
aantallen ganzen ook voor eutrofiëring van oppervlakte water. Nadelige effecten op de
waterkwaliteit zijn echter tot nu toe alleen in Noord-Amerika aangetroffen (Van der Jeugd et
al. 2006).
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Figuur 8: Het effect van grazen door kleine sneeuwganzen op de litorale vegetatie en de supralitorale vegetatie in het
kustgebied van de Hudson Bay laagvlakte: a) Begrazingsgebied in de litorale zone; b) door de ganzen in het voorjaar
omgewroet moeras in de litorale zone; c) exclosure uit 1982 in de litorale zone, toen nog een volledig begrazingsgebied
aanwezig was; d) het veen in de supralitorale moeras is blootgesteld door verlies van vegetatie en het doodgaan van wilgen,
als gevolg van wroeten door kleine sneeuwganzen (Jefferies, Rockwell & Abraham 2003).
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Effecten op landbouw
De hoeveelheid schade die ganzen aan landbouwgewassen kunnen aanbrengen is erg
variabel. Het hangt sterk af van de soort gans, het gewas, hoelang er gefoerageerd wordt,
wanneer en hoe intensief. Zo zullen Canadese ganzen twee keer zoveel materiaal van het
gewas verwijderen dan rotganzen. Tussen verschillende velden, ook binnen één gebied, is het
verlies van de opbrengst door begrazing erg variabel. Planten kunnen wisselend reageren op
begrazing, afhankelijk van de verschillen in de productiviteit van de planten, die door variatie
in bodemcondities en seizoensverschillen in het weer wordt bepaald. Het valt dus niet te
voorspellen hoeveel schade ganzen zullen aanrichten aan een bepaald gewas, maar het
foerageren van ganzen op landbouwgewassen zorgt wel bijna altijd voor productieverlies
(Patterson 1991), (Borman et al. 2002).
Effecten op andere diersoorten
Ondanks de toename in de aantallen ganzen nemen hun predatoren in veel gebieden,
tegen de verwachtingen in, niet toe. Blijkbaar zijn er nog onbegrepen beperkingen op de groei
van de predatorpopulaties. De voornaamste predatoren van eieren en jongen van kleine
sneeuwganzen in de broedkolonies in het Hudson Bay laagland gebied zijn zilvermeeuwen
(Larus argentatus), kleine jagers (Stercorarius parasiticus), raven (Corvus corax) en
poolvossen (Alopex lagopus). De laatste paar jaar zijn poolvossen en ijsberen (Ursus
maritimus) hier belangrijke predatoren geworden van zowel volwassen als jonge ganzen
(Jefferies, Rockwell & Abraham 2003).
Overbegrazing door ganzen kan een effect hebben op andere diersoorten. Kleine
sneeuwganzen zorgen door overbegrazing ervoor dat er minder vegetatie is waar savanne
gorzen (Passerculus sandwichensis) hun nest kunnen maken. Sinds 1976 is er een afname van
63% in de begroeiing van het, door de savanne gors geprefereerde, grasland-struiken habitat.
Hierdoor is het aantal savanne gorzen bij La Pérouse Bay met 77% afgenomen. Andere
vogelsoorten zijn waarschijnlijk op een vergelijkbare manier beïnvloed (Rockwell et al.
2003). Ook heeft overbegrazing door de ganzen geleid tot een vermindering van
ongewervelde bodemdieren, zoals spinnen en kevers, die een belangrijke voedselbron vormen
voor zang- en waadvogels (Jefferies, Rockwell & Abraham 2003). Verder nemen kleine
zoogdieren zoals lemmingen en woelmuizen af bij hoge ganzen dichtheden. Kleine
zoogdieren en ganzen, die in het noordpoolgebied broeden, zijn beide herbivoren en hebben
vaak een behoorlijke niche overlap. Er zal dus een bepaalde mate van competitie over voedsel
plaatsvinden. Bij hoge ganzen dichtheden zorgt een vermindering van voedsel en een
vermindering in beschermende dekking ervoor dat de aantallen lemmingen en woelmuizen
afnemen (Samelius, Alisauskas 2009).
Ziektes kunnen goed verspreid worden tussen dieren die dicht op elkaar leven. Kleine
sneeuwganzen zijn waarschijnlijk een reservoir van vogelcholera (veroorzaakt door de
bacterie Pasteurella multocida) in het Rainwater basin in centraal Nebraska, Noord-Amerika.
Kleine sneeuwganzen en miljoenen eenden, andere ganzen, waadvogels en kraanvogels
komen hier in grote getale samen tijdens de voorjaarsmigratie. Kleine sneeuwganzen zijn
waarschijnlijk in toenemende mate belangrijk voor de verspreiding van de dodelijke ziekte
naar andere vogelsoorten, omdat ze in aantallen toenemen en ze in de winter in grote
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zwermen samenleven, wat de overdracht van de ziekte versterkt. Ook broeden ze in grote
kolonies, zodat de ziektecyclus niet wordt onderbroken in de zomermaanden (Samuel 2006).

Hoe kunnen aantallen worden gereguleerd?
Er wordt veel geschreven en gezegd over de huidige aantallen ganzen in Europa.
Volgens sommige mensen is er sprake van een overpopulatie. Het is echter lastig te zeggen
wat een overvloed aan ganzen precies inhoudt, want het is gebaseerd op persoonlijke
interpretatie van wat een goed functionerend ecosysteem is. Ook spelen socio-economische
beweegredenen een belangrijke rol. Naar Caughley (1981) kan de term overvloed toegepast
worden als één of meer van de volgende categorieën op een populatie toepasbaar zijn: 1)
wanneer dieren mensenlevens of hun levensonderhoud in gevaar brengen, 2) wanneer dieren
de dichtheid van een door mensen geprefereerde diersoort beperken, 3) wanneer een soort te
talrijk is dan goed voor ze is, 4) wanneer de aantallen de werking van een ecosysteem
verstoren (Alisauskas et al. 2011). Al deze categorieën zijn echter moeilijk objectief toe te
passen in de praktijk en zijn gebaseerd op meningen van mensen. Wanneer men vindt dat een
populatie aan een of meer van deze categorieën voldoet, kan besloten worden om tot
aantalregulatie over te gaan. In dit hoofdstuk zullen enkele mogelijke manieren voor de
aanpak van populatieregulatie door mensen worden besproken met voor- en nadelen. Bekende
voorbeelden van menselijk ingrijpen in ganzenpopulaties zullen worden behandeld. Als eerste
zullen echter enkele natuurlijke beperkende factoren besproken worden, die van belang
kunnen worden in de groeiende ganzenpopulaties.
Natuurlijke beperkende factoren
Er zijn meerdere manieren waarop natuurlijke beperkende factoren een effect kunnen
hebben op groeiende ganzenpopulaties. In dit hoofdstuk worden dichtheidsafhankelijke
processen, inter-specifieke interacties en nieuwe predatoren besproken.
Hoewel er bij veel ganzenpopulaties nog geen einde aan de groei lijkt te zijn, is in veel
populaties het voortplantingssucces wel afgenomen. Bijna alle West-Palearctische ganzen,
waarvan data voorhanden zijn, laten een afname zien van het broedsucces. Mogelijk heeft de
afname van het broedsucces te maken met een dichtheidsafhankelijk regulatiemechanisme
(Fox et al. 2010). Er zijn veel dichtheidsafhankelijke effecten aangetoond, die zowel op het
broeden als op het voedselaanbod voor de jonge ganzen werken. Hierdoor wordt broedsucces
op vele manieren beïnvloed (Jefferies, Drent 2006). Zo vonden Williams et al. (1993) een
afname in de broedselgrootte van kleine sneeuwganzen in Noord-Amerika. De oorzaak van de
afname was een vermindering van de overleving van de jonge ganzen, door een verminderd
voedselaanbod in de zoutmoerassen (zie voor oorzaken van deze habitatdegradatie het
hoofdstuk “Effecten op ecosystemen”), waar kleine sneeuwganzen traditioneel hun jongen
grootbrengen. Een effect van dichtheidsafhankelijkheid in groeiende broedpopulaties, is dat
de ganzen een vergrote neiging hebben om te emigreren (Jefferies, Drent 2006). Dit wordt
dan ook waargenomen in de groeiende populaties kleine sneeuwganzen, die de traditionele
gebieden waar ze hun jongen grootbrengen grotendeels hebben verlaten en nieuwe gebieden
koloniseren (Williams et al. 1993) (Jefferies, Rockwell & Abraham 2003).
Dichtheidsafhankelijkheid zorgt dus niet voor een stop op de populatiegroei, maar zal zorgen
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voor het vinden van nieuwe broedpopulaties. Hierdoor zullen individuen verlost worden van
dichtheidsafhankelijke effecten en zal er opnieuw groei kunnen plaatsvinden. Het idee dat
ganzenaantallen niet meer beperkt worden door het voedselaanbod in hun
overwinteringgebieden lijkt redelijk geaccepteerd onder onderzoekers. Het is de vraag of
ganzen beperkt worden in het voedselaanbod in de broedgebieden. Alleen wanneer er geen
geschikte alternatieve broedhabitats meer te vinden zijn, zullen dichtheidsafhankelijke
effecten invloed krijgen op de aantallen (Jefferies, Drent 2006).
Het emigreren en vinden van nieuwe habitats door ganzen, heeft als mogelijk effect
dat soorten die elkaar voorheen nauwelijks tegenkwamen, opeens samen in een gebied komen
te leven. Een mogelijke gevolg hiervan is inter-specifieke concurrentie. De populatie grote
Canadese ganzen die broeden in het noorden van Quebec en overwinteren in het oosten van
de Verenigde Staten (Branta canadensis interior), heeft zich naar West-Groenland verspreid
sinds de jaren 1980. Dit gebied werd voorheen alleen gebruikt door de Groenlandse populatie
kolganzen (Anser albifrons flavirostris). Tijdens de vleugelrui, wanneer de ganzen nergens
heen kunnen, bevatte het dieet van de kolganzen meer mossen met een lage voedingswaarde
en hadden ze een kleinere opnamesnelheid wanneer ze met Canadese ganzen samenleefden,
dan wanneer ze alleen met soortgenoten samenleefden. Bij enkele waargenomen fysieke
interacties tussen de twee soorten, was de Canadese gans altijd de winnaar. Verder nam in het
studiegebied het aantal Canadese ganzen toe, terwijl het aantal kolganzen afnam. Mogelijk
hebben de ganzen geleerd elkaar te ontwijken, aangezien beide soorten van vergelijkbare
habitats gebruik lijken te maken. De onderzoekers verwachten dat, wanneer de aantallen
Canadese ganzen verder toe nemen, de aantallen Groenlandse kolganzen zullen afnemen
(Kristiansen, Jarrett 2002).
Het lijkt er tot nu toe op dat het predatoren of parasieten niet lukt om in gelijke mate
met de ganzen in aantallen toe te nemen (zie hoofdstuk “Effecten op andere diersoorten”).
Eén predatorsoort is echter meer gebruik gaan maken van ganzen als prooidier. IJsberen
worden steeds vaker gesignaleerd terwijl ze jonge en volwassen ganzen en ganzeneieren eten,
onder andere in Noord-Amerika aan de westkant van Hudson Bay en in Europa op
Spitsbergen. IJsberen lijken zich op ganzen te richten, omdat hun voornaamste prooisoort, de
ringelrob (Phoca hispids), minder bereikbaar is geworden omdat het zee-ijs in het voorjaar
eerder uit elkaar valt. Aan de westkant van de Hudson Bay komen ijsberen eerder aan land, op
het moment dat hier de kleine sneeuwganzen broeden. Rockwell, Gormezano & Koons (2011)
hebben het mogelijke effect van de toegenomen eierenpredatie door ijsberen op de kleine
sneeuwganzen populatie op de Cape Churchill Peninsula onderzocht. Zij hebben via modellen
vastgesteld dat, indien de trend van het steeds vroeger aan land komen van de ijsberen
doorzet, er een steeds grotere overlap met de broedperiode van de kleine sneeuwganzen is.
Alle predatie groter dan van onbeduidende aantallen eieren, zou moeten leiden tot een afname
van de broedkolonie. Zelfs de hoogste mate van predatie zal volgens de modellen niet zorgen
voor een totale eliminatie van de ganzenpopulatie op korte termijn, omdat er ook jaren zullen
zijn waarop de ijsberen pas later aan land komen, waardoor de aantallen ganzen tijdelijk
zullen toenemen. Bij de hoogste mate van predatie wordt gerekend dat de ijsberen 91,5% van
alle nesten leegroven die op het moment dat ze aankomen aanwezig zijn en dat 8,5% van de
nesten door andere predators worden leeggeroofd. Volgens de onderzoekers zullen ijsberen in
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de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen in de aantalregulatie van de ganzenpopulatie
(Rockwell, Gormezano & Koons 2011).

Ingrijpen op overleving volwassen ganzen
Eén manier waarop ganzen beheerd kunnen worden, is door in te grijpen op de
overleving van de volwassen ganzen door schieten of vangen. In dit hoofdstuk worden
respectievelijk de voor- en nadelen van vangen en afschot beschreven.
Het wegvangen en vervolgens doden van ganzen is een zeer effectieve methode. Met
vangen kan gericht worden ingegrepen in een populatie. Zo kunnen gericht volwassen ganzen
uit de populatie verwijderd worden, wat bij afschot minder goed lukt. De reden hiervoor is dat
volwassen vogels buiten het broedseizoen lastig van de jonge vogels te onderscheiden zijn.
Ook zijn jonge vogels door hun onervarenheid vaak makkelijker te schieten. Het beste zijn de
ganzen te vangen als ze in de rui zijn. Wanneer een lokale populatie een beperkt aantal
ruigroepen heeft, zal het vangen van een substantieel deel van de populatie effectief zijn. Dit
is niet het geval wanneer de populatie bestaat uit een groot aantal verspreide ruigroepen (Van
der Jeugd et al. 2006). In Noord-Amerika stelt men voor om met behulp van een kanonnet
overwinterende kleine sneeuwganzen te vangen, als alternatief op afschot. Volgens de
onderzoekers zal het echter niet meevallen om aantallen, groot genoeg om de populatie te
verkleinen, te vangen. Het gebruik van lokaas had in veel onderzoeken niet het gehoopte
succes (Johnson, Ankney 2003).
Waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van aantalregulatie van diersoorten door de
mens is afschot. Afschot zorgt bij ganzen voor additieve sterfte en kan hierdoor mogelijk als
een beheersmethode voor een populatieverkleining dienen. Afschot kan op directe en
indirecte manieren voor sterfte zorgen, zoals samengevat in Figuur 9. Niet alle factoren zijn
echter in gelijke mate belangrijk voor het veroorzaken van sterfte. Het gebruik van
hagelgeweren zorgt er onvermijdelijk voor dat sommige ganzen alleen maar gewond raken
door de hagel en niet worden bemachtigd door de jager (Ebbinge 1991). In Denemarken
hebben, drie maanden na sluiting van het jachtseizoen, 23,8% van de volwassen kleine
rietganzen en 11,6% van de eerstejaars kleine rietganzen hagelkorrels in hun lichaam
(Madsen, Rigét 2007). Kleine rietganzen met hagelkorrels in hun lichaam hebben een lagere

Figuur 9: Directe en indirecte oorzaken van sterfte door
afschot. Aangepast van (Ebbinge 1991).
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overleving, dan ganzen zonder hagel in hun lichaam. Hagelkorrels in het lichaam hadden
echter geen chronisch effect op de lichaamsconditie van de ganzen die het jachtseizoen
overleefden. Waarschijnlijk kan de lagere overleving door andere factoren worden verklaard,
zoals afwijkend gedrag, in plaats van een verminderde lichaamsconditie door verwondingen.
De ganzen met hagelkorrels, die drie maanden na het jachtseizoen nog leven, worden ook wel
licht beschadigd genoemd, in tegenstelling tot zwaar beschadigde ganzen, die waarschijnlijk
maar kort overleven en waarvan het aandeel van de sterfte nog nauwelijks bekend is. In
Denemarken wordt niet met loodhagel geschoten, dus loodvergiftiging was in deze studie niet
van toepassing. Loodvergiftiging zal in landen waar er nog wel met loodhagel geschoten mag
worden, wellicht wel een belangrijkere rol spelen (Madsen, Rigét 2007). Loodvergiftiging
door het inslikken van loodhagel, dat in het milieu is terechtgekomen, is mogelijk een
indirecte oorzaak van sterfte door afschot. Loodvergiftiging bij ganzen wordt echter niet vaak
gerapporteerd. Ook is het in steeds meer landen, waaronder Nederland, verboden om met lood
te schieten. Verder zou verstoring van ganzen door afschot tot habitatverlies kunnen leiden.
Ganzen die sterk bejaagd worden in een bepaald gebied zullen hier minder snel terugkomen.
Vaak zijn er echter alternatieve gebieden van goede kwaliteit, waar de ganzen heen trekken
als er afschot gepleegd wordt. In dat geval zal verstoring door afschot niet voor sterfte zorgen
(Ebbinge 1991).
In Noord-Amerika werden, nadat bekend werd dat de groeiende populatie kleine
sneeuwganzen zorgde voor degradatie van het Arctische gebied (zie Effecten op
ecosystemen), de jachtregels versoepeld gedurende 1989-1997. Met toenemende kennis over
de mate van de schade aan ecosystemen en landbouwgewassen door de ganzen en met een
voortzettende groei van de populatie, werd in 1999 verdere actie ondernomen. Het doel was
om de overleving van de sneeuwganzen te verkleinen en op deze manier voor
populatieverkleining te zorgen. De Canadese Wildlife Service en de Fish and Wildlife Service
in de Verenigde Staten stonden via nieuwe reglementen (de zogenaamde ‘Spring conservation
order’) toe dat sneeuwganzen en Ross’ ganzen geoogst konden worden met enkele nieuwe
methoden (onder andere elektronische lokfluiten, geen dagelijkse limiet aan het aantal te
schieten ganzen of een limiet aan het aantal geschoten ganzen dat een jager in het bezit mag
hebben) en buiten het traditionele jachtseizoen. In Figuur 10 is te zien dat nadat de nieuwe
reglementen van kracht gingen de totale oogst sterk toenam. Hoewel de oogst 2,5 tot 3,5 keer
toenam ten opzichte van het 1993-1994 niveau, nam de jaarlijkse overleving nauwelijks af.
Alleen in de zuidelijke populatie werd een verminderde overleving vastgesteld (zie Figuur
11). Hierdoor nam de totale populatie sneeuwganzen niet af, maar is zij verder gegroeid
gedurende de Conservation order, zij het in mindere mate (Figuur 12). De onderzoekers
concluderen dat de beheersmaatregelen niet het gewenste effect hebben gehad. De
beheersmaatregelen bevatten volgens hen twee ondoelmatigheden. Ten eerste was er het
onvermogen om de oogst voldoende te vergroten. Ten tweede zijn zowel de oogst als het
oogstcijfer, na een eerste stijging door de toegenomen vrijheden bij het afschot, allebei
dalende. Hoewel de totale oogst steeg en nog steeds hoger is dan voor de beheersmaatregelen
ingingen, was de stijging niet voldoende om de populatiegroei te tegen te gaan. Het
oogstcijfer daalde dan ook in reactie hierop. Een mogelijke oorzaak hiervoor is een
(functionele) reactie van de ganzen door bedachtzamer te worden. De ganzen zijn hierdoor
minder kwetsbaar. Ook kan het gedrag van de jagers veranderd zijn, die na enthousiasme aan
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het begin van de beheersmaatregelen, nu een vermindering laten zien van de bereidheid om
sneeuwganzen te vervolgen. Het lijkt erop dat veranderingen van gedrag van zowel gans als
jager een rol spelen in het niet toenemen van de totale oogst (Alisauskas, Drake & Nichols
2009).

Figuur 10: De jaarlijkse oogst van volwassen (AHY, ‘after hatch year’: >1 jaar oud) en jonge (HY, ‘hatch year’: < 1 jaar
oud) mid-continentale sneewganzen in Canada en de Verenigde Staten gedurende reguliere seizoenen (1971-2006) en tijdens
de Conservation order (1998-2006) (Alisauskas, Drake & Nichols 2009).

Figuur 11: Gemiddelde schattingen van de overlevingskans van midcontinentale sneeuwganzen, die als volwassenen werden geringd in het
noordelijke (ten noorden van 60°N breedte) of zuidelijke (ten zuiden van
60ºN breedte) broedgebied in het centrale en oostelijke deel van Canada’s
Arctische en Subarctische gebied, gedurende 1989-2005 (Alisauskas, Drake
& Nichols 2009)
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Figuur 12: Met behulp van de Lincoln schatter (zie hoofdstuk “Noord-Amerika”) geschatte aantallen van volwassen (AHY,
after hatch year: >1 jaar) en jonge (HY hatch year: <1 jaar) mid-continentale kleine sneeuwganzen in Augustus, gedurende de
periode 1971-2006, in het Canadese centrale en oostelijke Arctische en Subarctische gebied. De populatiegroottes (±95%
betrouwbaarheidsgrenzen) werden op verschillende manieren geschat, met behulp van: A) het ongewogen oogstcijfer en de
totale oogst, B) het oogstcijfer, gewogen op basis van het aantal ganzen in het noordelijke en zuidelijke broedgebied (zie
hoofdstuk “Noord-Amerika”) en de totale oogst, C) het ongewogen oogstcijfer en de totale oogst na een bias correctie van
0,589 aangezien eerder werk de suggestie had gewekt dat schattingen van de oogst van watervogels sterk vertekend zou zijn
ganzen. De algemene trend is echter bij alle schattingen vergelijkbaar (Alisauskas, Drake & Nichols 2009).
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Ingrijpen op reproductie
Ingrijpen op de reproductie kan door het schudden, vertrappen, inprikken, behandelen
van eieren met een poriënafsluitend middel of door op een andere manier het nest onklaar te
maken. Een andere optie is het toepassen van anticonceptie.
In Noord-Amerika is een veldproef gedaan om het effect na te gaan van een
anticonceptiemiddel (nicarbazin) op grote Canadese ganzen, die als standvogel overlast
veroorzaken op onder andere golfbanen, in woonwijken en in parken. Door de ganzen te
voeren met lokaas met het anticonceptiemiddel, kon het uitkomen van de eieren verminderd
worden met 36% en nam het aantal nesten waar helemaal geen ei uitkwam met 93% toe in
vergelijking met de nesten in de controle gebieden. Het lijkt er dus op dat anticonceptie als
methode gebruikt kan worden om ganzenpopulaties te beheren. Er zitten echter ook enkele
nadelen aan. Zo is het verstrekken van anticonceptie aan ganzen alleen mogelijk als ze
gevoerd kunnen worden. Op deze manier kan geen precieze dosis per gans gegeven worden.
Verder kunnen ook andere soorten en zelfs de mens van het lokaas eten, hoewel het in lage
dosis niet veel kwaad schijnt te kunnen (Bynum et al. 2007). Anticonceptie bij ganzen lijkt
dus alleen toepasbaar als het om lokale, gesloten populaties gaat en als de ganzen gevoerd
kunnen worden.
In Nederland wordt het behandelen van nesten al lange tijd als beheersmaatregel
gebruikt. Het schudden van eieren zorgt ervoor dat het embryo dood gaat en door het ei te
prikken loopt het ei leeg en verrot. De eieren kunnen ook door een poriënafsluitend middel,
zoals maïsolie of een mengsel van petroleum en formaldehyde, behandeld worden. Het
embryo sterft dan door zuurstofgebrek. Een voordeel van alle drie de methodes boven het
kapot stampen van het nest of de eieren rapen, is dat de inhoud van het nest hetzelfde blijft,
waardoor de gans vaak door blijft broeden en geen nieuw nest begint. Eieren rapen of
vertrappen is wel minder arbeidsintensief. Een deel van de behandelde eieren komt vaak toch
nog uit, omdat de gebruikte methode niet altijd even zorgvuldig wordt uitgevoerd en omdat
vaak niet alle nesten gevonden worden. Het ingrijpen op ei-niveau is in grote populaties niet
effectief (Figuur 13). Volgens van der Jeugd et al. (2006) zijn normaalgesproken maar 10%
van de paren succesvol in het grootbrengen van de jongen. Wanneer dan 90% van alle eieren
effectief behandeld wordt, zal de 10% die nog wel uitkomt voldoende zijn om de populatie op
peil te houden. Om de populatie helemaal weg te krijgen, zullen elk jaar alle eieren behandeld
moeten worden tot de laatst gans gestorven is (een gans kan bij een jaarlijkse overleving van
95% veertien jaar oud worden) en dan nog kan de populatie in stand gehouden worden door
immigranten. Ditzelfde probleem speelt bij het gebruik van anticonceptie. Het behandelen van
nesten in kleine populaties is waarschijnlijk wel effectief om de aantallen op een laag niveau
te houden. Een ander nadeel van het behandelen van eieren is dat het zoeken naar de eieren
verstorend kan zijn voor andere vogels (Van der Jeugd et al. 2006).
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Figuur 13: Verband tussen behandelde nesten (eieren geschud, geprikt of op
een andere manier behandeld) van grauwe ganzen van verschillende
populaties in Nederland en de aantalverandering van de populaties in het
daaropvolgende jaar. Er is geen effect van het behandelen van de nesten op de
aantalverandering in de populaties (pp. 96 in Van der Jeugd et al. 2006).

Habitatbeheer
Zoals in het hoofdstuk over natuurlijke beperkende factoren besproken is, zorgt het
voedselaanbod voor de jonge ganzen in het broedgebied voor dichtheidsafhankelijk effecten.
In de meeste populaties kunnen ganzen echter naar nieuwe gebieden emigreren als de
draagkracht van een bepaald gebied overschreden wordt, maar op lokaal niveau zou ingrijpen
in de hoeveelheid geschikt habitat die de ganzen voorhanden hebben wellicht een
mogelijkheid zijn voor beheer. Veel natuurgebieden in Nederland zijn ideale broed en
opgroeigebieden voor ganzen (Van der Jeugd et al. 2006). Vaak worden de natuurgebieden
sterk begraasd door paarden en vee of andere grote herbivoren. Dit zorgt, door facilitatie, voor
gebieden die ideaal zijn voor ganzen. Ganzen foerageren graag op kort grasland. Ze kunnen
hier predatoren al van verre zien aankomen en er zijn ook aanwijzingen dat gras begraasd
door grote herbivoren van betere kwaliteit is (Vulink, van Eerden & Drent 2010). Een gebied
kan op twee manieren ongeschikt gemaakt worden als broedgebied voor ganzen; door
verschraling of verruiging. Bij verschraling wordt ervoor gezorgd dat de voedingswaarde van
het grasland daalt. Een minder arbeidsintensieve manier van het ongeschikt maken van het
habitat is door het gebied te laten verruigen. Verruiging leidt, behalve tot het hoger worden
van de vegetatie, uiteindelijk tot een aantal dominante soorten die niet door de ganzen worden
gegeten (Van der Jeugd et al. 2006).
Een andere methode die toegepast kan worden is het uitrasteren van de broedgebieden
en de opgroeigebieden. Hierdoor kunnen ganzen en hun jongen niet bij het geschikte
opgroeihabitat komen. Een gebied is moeilijk hermetisch af te sluiten, maar het uitrasteren
lijkt volgens een vooronderzoek in De Delen redelijk succesvol in het verminderen van de
overleving van de jongen (Voslamber SOVON 2010). Naar habitatbeheer is tot nu toe nog
niet veel onderzoek gedaan en over de mate van effectiviteit is dus ook nog niet veel bekend.
Op korte termijn zal er waarschijnlijk geen effect zijn, maar op lange termijn is het misschien
een manier om aantallen ganzen in lokale populaties te verkleinen (Van der Jeugd et al. 2006).
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Conclusie & Discussie
In Europa en Noord-Amerika zijn de meeste ganzenpopulaties de laatste jaren enorm
toegenomen. De oorzaak van deze toename kan waarschijnlijk vooral worden toegeschreven
aan een verminderde jachtdruk in combinatie met een verbeterde voedselvoorziening door de
intensivering van de landbouw. Grote aantallen ganzen hebben verschillende effecten op hun
omgeving. Zo zorgen de enorme aantallen kleine sneeuwganzen in Noord-Amerika voor
degradatie van hun broedgebied in het noorden van Canada. Ook veroorzaken ganzen, die
foerageren op landbouwgrond, bijna altijd voor productieverlies. Verder kan overbegrazing
ervoor zorgen dat het habitat van andere diersoorten wordt aangetast.
Ganzenaantallen kunnen op verschillende manieren gereguleerd worden. Veel
natuurlijke beperkende factoren lijken tot nu toe niet afdoende om de groei van de
ganzenaantallen te stoppen. Wellicht krijgt de ijsbeer echter een steeds belangrijkere rol als
predator van in het Arctisch gebied broedende ganzen. Ook mensen kunnen een rol spelen in
de aantalregulatie van ganzen. In Nederland, maar ook in andere landen in Europa, neemt de
roep om beheer toe, met de stijgende kosten door schade aan landbouwgewassen. Er zijn
verschillende opties die kunnen worden toegepast. Zo kan er ingegrepen worden in de
overleving van volwassen vogels door afschot en vangen. Vangen en afmaken is
waarschijnlijk een zeer effectieve methode om lokale populaties ganzen te verkleinen. Ganzen
kunnen als ze in de rui zijn gemakkelijk bij elkaar gedreven worden. Het afschaffen van jacht
heeft ten dele voor de groei van de ganzenpopulaties gezorgd. Afschot lijkt dus op het eerste
gezicht effectief te zijn, door het veroorzaken van additieve sterfte onder ganzen. Wanneer de
aantallen ganzen echter enorme proporties aannemen, lijkt het alsof er niet meer tegen
geschoten kan worden. Dit is het geval bij de kleine sneeuwganzen in Noord-Amerika. Het is
de jagers daar niet gelukt om voldoende ganzen te oogsten om de groei tegen te gaan, hoewel
er door beheersmaatregelen 2,5 tot 3,5 keer zoveel ganzen geoogst werden dan voorheen.
Verder kan er ingegrepen worden op de reproductie. Dit kan door het behandelen van de
eieren zodat ze niet meer uitkomen of door anticonceptiemiddelen aan de ganzen te voeren. Er
is nog niet veel bekend over de toepassing van anticonceptiemiddelen in wilde
ganzenpopulaties. Het lijkt vooral toepasbaar op lokale populaties die gevoerd kunnen
worden. Het behandelen van eieren is een veel gebruikte methode in Nederland, maar is niet
effectief in de aantalregulatie. Ook is het zeer arbeidsintensief om alle nesten te vinden en de
eieren te behandelen. De eerste proeven van het toepassen van habitatbeheer lijken positief,
maar deze methode is alleen lokaal toepasbaar en erg arbeidsintensief om jaar na jaar toe te
moeten passen. Ook is het de vraag of op deze manier grote gebieden hermetisch afgesloten
kunnen worden van ganzen en hun jongen. In Figuur 14 is een samenvatting weergegeven van
de noodzakelijke inspanningen voor de genoemde methodes en de daaruit voortvloeiende
mate van de kosten.
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Figuur 14: Samenvatting van enkele mogelijke beheersmethodes, de te verwachten effecten op korte en lange termijn en de
mogelijke kosten van de gebruikte methode. Het effect van vangen en afmaken zal net zoals afschot inspanningsafhankelijk
zijn. Vangen en afmaken zorgt voor een afname van de populatie. De inspanning bestaat uit het bij elkaar drijven van de
ganzen en is afhankelijk of de ganzen in een grote groep ruien of in veel kleine groepen. De kosten zijn hiervan afhankelijk.
Aangepast van pp. 127 in (Van der Jeugd et al. 2006).

De beheersmethoden die gebruikt kunnen worden om ganzen te beheren zijn volop
aanwezig en er worden continue nieuwe methoden ontwikkeld, die hun werkzaamheid nog in
de praktijk moeten laten zien. Maar een belangrijke vraag die in Nederland op het moment
actueel is, is of de ganzenaantallen daadwerkelijk verkleind moeten worden en, zo ja, op
welke manier dit het beste gedaan kan worden. Het grootste probleem dat ganzen (zowel de
overwinterende als overzomerende ganzen) in Nederland veroorzaken is schade aan
landbouwgewassen en de toenemende bedragen die hiermee gemoeid zijn als compensatie
voor de boeren die schade hebben geleden. Dit is echter de enige belangrijke reden in
Nederland en Europa om tot beheer over te gaan van ganzen. Voorlopig is er nog geen schade
door ganzen aan het Arctische gebied in Europa geconstateerd, zoals wel in het Arctische
gebied in Noord-Amerika door ganzen wordt veroorzaakt. Is alleen de toenemende schade aan
landbouwgewassen een goede reden om ganzen te gaan beheren? Tegenstanders van
ganzenbeheer zullen hier negatief op antwoorden en stellen dat Nederland de belangrijkste
ganzenpleisterplaats is van Europa en dat ganzen hierom beschermd moeten worden. Ganzen
kunnen op andere manieren, zonder de dieren te doden, van landbouwgronden verjaagd
worden, zo stellen zij. Het wegjagen van ganzen als enige methode zorgt echter voor
verplaatsing van het probleem.
Naar mijn mening kunnen sommige ganzensoorten, die de laatste jaren enorm in
aantallen zijn toegenomen en de grootste schade veroorzaken, duurzaam bejaagd worden in
Nederland. Elk jaar kan een gedeelte van de populatie geoogst worden. Daarnaast is het
belangrijk dat er onderzoek gedaan blijft worden naar de effecten van ganzen op het Arctische
gebied en waarom sommige ganzenpopulaties niet in aantallen toenemen of zelfs afnemen.
Afschot en vangen (voor de overzomerende ganzen) lijken de twee methodes die het beste
werken om ganzenpopulaties te beheren. Ook zitten er andere voordelen aan deze methoden.
Waarom iets waarvan je last hebt, niet in iets positiefs omzetten? Gans, geschoten in
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Nederland, is het beste stukje scharrelvlees dat er bestaat en is beter voor het milieu dan het
eten van soja en cashewnoten. De toegenomen aantallen ganzen moeten kortom niet alleen
gezien worden als plaag. Doordat ganzen nu voorkomen op plekken waar ze voorheen niet
kwamen, nemen in Nederland waarschijnlijk de bedragen die besteed worden aan uitjes om
ganzen te spotten en de uitrusting die hiervoor nodig is toe. Meer onderzoek hierna is op zijn
plaats. Wanneer de jacht op ganzen wordt toegestaan, zullen de toegenomen aantallen ganzen
in Nederland nog meer geld gaan opleveren2.

Voor kosten-baten analyse van de toename van de grote sneeuwgans in Québec, Canada, zie: Bélanger, L. & J. Lefebvre 2006, “Plan for
sustainable integrated management of the greater snow goose in Québec: 2005-2010 Action Plan”. Canadian Wildlife Service, Québec
Region, Environment Canada, Sainte-Foy, pp. 21.
2
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Figuur 15: Vluchtroutes, overwinteringgebieden en broedgebieden in Noord-Amerika en het verre oosten van Rusland voor
verschillende populaties kleine en grote sneeuwganzen (Jefferies, Rockwell & Abraham 2003).
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