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Samenvatting
Er is steeds meer maatschappelijke- en provinciale druk om in natuurgebieden (zomer)ganzen te bestrijden dan wel
uitbreiding van de bestaande populaties te voorkomen. Per natuurgebied bekijkt Stichting Het Zeeuwse Landschap
welke maatregelen ze al wel of niet neemt. In het Verdronken Land van Saeftinghe had zij het vermoeden dat de
populatie grauwe ganzen een zogenoemde sink population is. Het vermoeden bestond dat de hoge predatiedruk
(van vooral vos) en het verspoelen van nesten een zeer laag broedsucces als gevolg had. Er was echter aanvullend
onderzoek nodig om dit met zekerheid aan te kunnen tonen. Van de grote Canadese gans had zij de vraag of de
populatiegroei door zou zetten en of de groei een gevolg was van voortplanting ter plekke of immigratie uit andere
gebieden.
De grauwe gans (Anser anser) is de afgelopen 15 jaar, ook in Saeftinghe, als broedvogel flink toegenomen. Van 72
broedparen in 1997 tot 335 broedparen in 2012. Aanvankelijk werd vooral gebroed in de uitgestrekte rietvelden in
het oostelijk deel, nu ligt het zwaartepunt van de broedlocaties op de verst van de zeedijk en dammen gelegen
schorren. De grote Canadese gans (Branta canadensis) was in 2002 een nieuwe broedvogelsoort voor Saeftinghe. In
2012 was de broedpopulatie uitgegroeid tot 111 broedparen. In de begin jaren werd verspreid over heel Saeftinghe
gebroed, nu wordt enkel nog op de verst afgelegen schordelen gebroed.
Om het broedsucces van grauwe- en grote Canadese ganzen in Saeftinghe te bepalen stonden in dit onderzoek de
volgende vragen centraal: 1) In welke mate prederen vossen en/of andere predatoren de legsels van grauwe - en
grote Canadese ganzen in Saeftinghe? 2) In welke mate mislukken nesten van grauwe- en grote Canadese ganzen
Saeftinghe door overspoeling? 3) Hoe zal de populatie grauwe- en grote Canadese ganzen zich in Saeftinghe naar
verwachting verder ontwikkelen? 4) Waar foerageren de oudervogels met de jongen? 5)Waar verblijven de ruiende
grauwe ganzen en de grote Canadese ganzen in Saeftinghe, en wat eten zij? Zijn ze tijdens het ruien ook kwetsbaar
voor de vos?
In verschillende onderzoeksgebieden binnen Saeftinghe werden nagenoeg alle nesten van grauwe- en grote
Canadese ganzen opgezocht. Nadat een nest gevonden was, werd het wekelijks gecontroleerd om te zien of de
eieren nog bebroed, overspoeld, gepredeerd of uitgekomen waren. De overlevingskans van het nest werd berekend
met de Mayfield methode. Nadat de eerste nesten uitkwamen werd geprobeerd zo goed mogelijk de jongen te
volgen. Dit bleek in de praktijk erg lastig. Gedacht werd dat tijdens de ruiperiode ook adulte ganzen gepredeerd
kunnen worden door vossen. Hiervoor werden de ruilocaties en het ruigedrag van de ganzen in kaart gebracht.
Er werden in totaal 117 nesten van grauwe ganzen gevonden, van grote Canadese ganzen 21. Van de 117 nesten bij
grauwe ganzen kwamen er 8 uit, van de 21 grote Canadese ganzennesten kwamen er 6 uit. De overlevingskans van
de grauwe ganzennesten lag met 0,2% aanzienlijker lager dan de 17% van grote Canadese ganzen. De vos bleek de
belangrijkste veroorzaker van het mislukken van nesten. Bij grauwe ganzen werden 72 nesten gepredeerd, bij de
grote Canadese ganzen 6. Door overspoeling gingen bij grauwe ganzen 5 nesten verloren, bij de grote Canadese
ganzen 3. In potentie zouden er veel meer nesten kunnen overspoelen zij het niet dat de vos al een groot aandeel
van de nesten predeert alvorens springtij. Ruiende ganzen werden dit jaar nauwelijks waargenomen, ook sporen van
ruiende ganzen duiden op lage aantallen. Slechts enkele tientallen grote Canadese ganzen brachten de rui door in
Saeftinghe, voor de grauwe ganzen waren dit er nog minder. Deze afname is nieuw en zeer waarschijnlijk een gevolg
van de toegenomen vossenactiviteit aan de buitenranden van het schor. Vermoedelijk ruien de overzomerende
ganzen op de nabijgelegen Platen van Valkenisse of elders in Zeeland.
Op basis van het huidige broedsucces zal de broedpopulatie grauwe- en grote Canadese ganzen, zonder aanvulling
van buitenaf, verder afnemen.
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1. Inleiding
1.1 Achtergrond
Het Verdronken Land van Saeftinghe (kortweg Saeftinghe) is met haar oppervlak van 36 km2 het grootste
brakwaterschor van Europa. Saeftinghe is gelegen in de oostpunt van Zeeuws Vlaanderen en voor een klein deel in
België. Het getijdeverschil varieert gewoonlijk tussen de 4 tot 5,5 meter met uitschieters naar 7 meter, de
getijamplitude is daarmee de grootste van heel Nederland. Circa 2500 ha. van het gebied bestaat uit schor begroeid
met vegetatie. Ongeveer 1100 ha. bestaat uit geulen en platen. Op enkele dammen en hoogwatervluchtplaatsen na,
staat het gehele gebied jaarlijks meerdere malen onder water.
De vogelstand wordt uitgebreid onderzocht, zo vinden er vrijwel maandelijks laag- en hoogwatertellingen plaats.
Eens in de zes tot acht jaar wordt het gebied vlakdekkend op broedvogels geïnventariseerd en er liggen vijf BMPplots (BMP= Broedvogel Monitoring Project) die jaarlijks worden onderzocht. Er zijn recent echter maar weinig
broedgegevens verzameld, vooral van bruine kiekendief (compleet), visdief, kokmeeuw, scholekster, strandplevier
en grauwe- en grote Canadese gans (allen sporadisch). Van de ganzen blijkt het merendeel van de broedsels te
mislukken. Ook bij de kiekendieven, visdieven en scholekster is het broedsucces momenteel laag. Dit jaar is het
broedsucces van de kiekendieven relatief hoger, maar het aantal broedparen is afgenomen naar 12 paar (waarvan
slechts 4 succesvol waren) t.o.v. 32 paar in 2012 (maar ook toen waren maar 4 of 5 nesten succesvol) (mon. med.
W. van Kerkhoven & Castelijns et al. 2014). Overstroming van de nesten en predatie door de vos van de eieren lijken
de belangrijkste oorzaken voor het lage broedsucces van ganzen en kiekendieven in Saeftinghe (Castelijns et al.
2014). Recent lijkt er een stabilisatie plaats te vinden van de broedpopulatie grauwe ganzen, bij grote Canadese
ganzen leek er (in ieder geval tot 2012) nog veel groei te zijn (Castelijns et al. 2014). Veldonderzoekers hadden het
idee dat het broedsucces echter gering was en dat er de laatste jaren sprake zou kunnen zijn van een dalende
(overzomerende) grauwe ganzenpopulatie. Integrale tellingen van de broedvogels gebeuren echter maar eens in 6-8
jaar. Helaas bleek het aantal ganzenterritoria in BMP telgebieden te klein om betrouwbare trends in de
tussenliggende jaren te kunnen zien. Bovendien worden bij beide tellingen geen harde gegevens van het
broedsucces verzameld om het vermoeden van een sinkpopulatie goed te kunnen onderbouwen.
Grauwe ganzen (Anser anser)
In 1997, 2004 en 2012 is er een broedvogelkartering van heel Saeftinghe uitgevoerd. In 1997 lag het aantal territoria
van grauwe ganzen op 72, in 2004 op 312 en in 2012 op 335. In 2004 was er een spectaculaire toename van het
aantal territoria grauwe ganzen ten opzichte van 1997 (conform de landelijke trend). De aantalsontwikkeling lijkt
gestabiliseerd, of is zelfs al iets afgenomen ten opzichte van tussenliggende jaren. Bovendien is er een duidelijke
verschuiving van de broedlocaties, zie figuur 1.1. In 2004 werd vooral in de oostelijke rietvelden (nabij
hoogwatervrije dammen) gebroed. In 2012 werd vooral in terreindelen die het verst van de zeedijk gelegen zijn
gebroed. Deze verschuiving gebeurt hoogstwaarschijnlijk onder invloed van de vos. Het nieuwe zwaartepunt van de
nestlocaties ligt immers in de voor de vossen lastiger te bereiken gebieden.
Van het broedsucces zijn nog te weinig gegevens bekend om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Wat wel naar
voren komt uit eerdere bevindingen is dat veel legsels van grauwe ganzen (vermoedelijk meer dan 80%) al in de
broedfase mislukken. Voor een aanzienlijk deel lijkt het om vossenpredatie te gaan. Er werden zelfs regelmatig door
vossen dood gebeten volwassen grauwe ganzen nabij nesten gevonden. Wegspoeling van nesten speelt misschien
wel een even belangrijke factor als de vossenpredatie (Castelijns et al. 2014).
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Figuur 1.1. Grauwe ganzen territoria in 2004 (links) en in 2012 (rechts). Bron: Broedvogelonderzoek in Het Verdronken Land van
Saeftinghe 2012

Grote Canadese ganzen (Branta canadensis)
In geheel Europa is een sterke groei van de populatie grote Canadese ganzen. Ook in Saeftinghe is de populatie van
de van oorsprong uit Noord-Amerika afkomstige grote Canadese ganzen sterk gegroeid. De soort was in 2002 een
nieuwe broedvogel voor Saeftinghe. Vervolgens nam het aantal verder toe tot 10 paar in 2004 en 111 paar in 2012.
In geheel Zeeuws-Vlaanderen is de laatste jaren een sterke toename van het aantal broedende grote Canadese
ganzen. De vogels zijn van oorsprong vermoedelijk grotendeels afkomstig van de Vlaamse populatie. In Saeftinghe
wordt verspreid over het gehele gebied gebroed, maar er is een duidelijke voorkeur voor de schordelen die het verst
van de dijk gelegen zijn, zie figuur 1.2. Dit is vermoedelijk het gevolg van de komst van de vos. De nesten worden
gemaakt op de oeverwallen en de iets hoger gelegen delen van het schor. In tegenstelling tot de nesten van de
grauwe gans liggen alle nesten van de grote Canadese gans in de open terreintypen. Het broedsucces lijkt niet groot.
Er werden in 2012 slechts enkele paren met jongen waargenomen (Castelijns et al. 2014).
ff

Figuur 1.2 Grote Canadese ganzen territoria in 2004 (links) en 2012 (rechts). Bron: Broedvogelonderzoek in Het Verdronken Land
van Saeftinghe 2012

Vossen
Sinds 2004 worden er vossen in Saeftinghe waargenomen. In eerste instantie werd het gebied alleen als
foerageergebied gebruikt. Vanaf 2008 werden er burchten in kunstmatige hoogwatervrije locaties gegraven
(dammen). Vermoedelijk hebben de nakomelingen van deze vossen zich op natuurlijke locaties, hoge oeverwallen,
diep in het schor gevestigd. De eerste vondst van een burcht in het schor dateert uit 2011, maar vermoedelijk waren
er eerder al burchten op natuurlijke plaatsen. Momenteel lijkt het gebied qua vossenterritoria redelijk verzadigd te
8
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zijn. De inschatting was dat er in het broedseizoen van 2012 tussen de16 en 32 volwassen vossen aanwezig waren.
Een overzicht van de burchten uit 2012 en de vosluwe delen is te zien in bijlage 6 (Calle & Castelijns, 2013).
Tussen 2004 en 2012 heeft de vos geleidelijk meer invloed gekregen ten aanzien van een aantal opvallende
bodembroeders als de ganzen, eenden, meeuwen en soorten als waterhoen en meerkoet. Te zien is dat de vos een
groot effect heeft op de aantallen (Castelijns et al. 2014) én op de keuzen van hun nestlocaties (Figuur 1.1 en 1.2).
Een deel van deze soorten heeft zich naar de buitenrand (het in 2012 vosarme deel) van Saeftinghe verplaatst (Calle
& Castelijns 2013).
Stichting Het Zeeuwse Landschap kiest er voor om geen vossenbeheer toe te passen. Met de komst van de vos in
Saeftinghe is een natuurlijke situatie ontstaan, zo stelt zij (Calle & Castelijns 2013).

1.2 Probleem
Er is steeds meer maatschappelijke- en provinciale druk om ook in natuurgebieden (zomer)ganzen te bestrijden dan
wel uitbreiding van de bestaande populaties te voorkomen. Vooralsnog worden er in sommige kleine binnendijkse
natuurgebieden (waar een directe relatie is met landbouwschade) van Stichting Het Zeeuwse Landschap eieren
geschud om de groei te remmen. Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft het vermoeden dat de populatie grauwe
ganzen in Saeftinghe al een afnemende populatie is, een zogenoemde sink population, waardoor hier geen verdere
acties nodig zijn. Een sink population is “A breeding group that does not produce enough offspring to maintain itself
over several generations without immigrants from other populations” (Ladle, 2011). Oftewel, zonder aanvulling van
buitenaf zal de grootte van de huidige populatie grauwe ganzen in Saeftinghe zichzelf niet in stand kunnen houden.
Er was echter aanvullend onderzoek nodig om het broedsucces van de ganzen te bepalen. Naast dat het aannemelijk
is dat een groot deel van de nesten mislukt door predatie en/of overstroming bestaat ook het vermoeden dat
gedurende de ruiperiode volwassen ganzen door vossen worden gepredeerd waardoor de populatie nog eens extra
snel zou kunnen krimpen.

1.3 Onderzoeksdoel
Stichting Het Zeeuwse Landschap wil met dit onderzoek achterhalen of het broedsucces van de grauwe- en/of grote
Canadese ganzen in Saeftinghe inderdaad dermate laag is (sinkpopulaties) en dat bestrijding van overzomerende
ganzen alleen al daarom niet nodig is.
Bovendien ziet Het Zeeuwse Landschap een belangrijke ecologische meerwaarde optreden door de overzomerende
ganzen. Door het grazen van de ganzen ontstaan plekken waar de vegetatie erg kort wordt gehouden. Dit effect is
met alleen grote grazers in deze delen van Saeftinghe niet haalbaar. Deze plaatselijk korte vegetatie zorgt voor extra
diversiteit en structuur in vegetatie en hier kunnen naast diverse plantensoorten ook veel soorten fauna van
profiteren. Het aantonen van deze ecologische meerwaarde kan dienen als extra motivatie om te besluiten geen
ganzenbestrijding toe te passen in Saeftinghe.

1.4 Onderzoeksvragen
De onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt als volgt:
Wat is het broedsucces van de grauwe gans en de grote Canadese gans in Het Verdronken Land van Saeftinghe en in
hoeverre wordt deze beïnvloed door overspoeling en predatie?
Hieruit komen de volgende deelvragen voort:
1 - In welke mate prederen vossen en/of andere predatoren de legsels van grauwe ganzen en de grote Canadese
ganzen in Het Verdronken Land van Saeftinghe?
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2 - In welke mate mislukken nesten van grauwe- en de grote Canadese ganzen in Het Verdronken Land van
Saeftinghe door overspoeling?
3 - Hoe zal de populatie grauwe- en grote Canadese ganzen zich in Het Verdronken Land van Saeftinghe naar
verwachting verder ontwikkelen?
4 - Waar foerageren de oudervogels met de jongen?
5 - Waar verblijven de ruiende grauwe ganzen en de grote Canadese ganzen in Het Verdronken Land van Saeftinghe,
en wat eten zij? Zijn ze tijdens het ruien ook kwetsbaar voor de vos?
6 - Indien er sprake zou zijn van minder predatie door vossen, in welke mate zouden nesten dan mislukken door
overspoelen en wegspoelen?

1.5 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 van dit rapport bevat achtergrondinformatie, het geeft een korte biologie van de grauwe en grote
Canadese gans en daarnaast een beschrijving van Saeftinghe en de onderzoeksgebieden, Hoofdstuk 3 beschrijft de
werkwijze van het onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd. Hoofdstuk 5 kan als los hoofdstuk
worden gezien waarin antwoord wordt gegeven op deelvraag 6. Deze deelvraag werd pas later bedacht en is daarom
apart opgenomen. Hoofdstuk 6 geeft de conclusies, een korte discussie over de gevolgde methode en enkele
aanbevelingen.
Het Verdronken Land van Saeftinghe
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2. Achtergrondinformatie
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 1 de biologie van de grauwe gans en in paragraaf 2 de grote Canadese gans
beschreven. Paragraaf 3 geeft een gebiedsbeschrijving van Saeftinghe, gevolgd door een beschrijving van de
onderzoeksgebieden.

2.1 Biologie grauwe gans (Anser anser)
Verspreiding
De grauwe gans is een broedvogel in grote delen van Europa met verschillende broedpopulaties. Deze populaties
hebben elk een onderscheiden broed- en overwinteringsgebied, waartussen weinig uitwisseling plaatsvindt. Er
worden klassiek twee ondersoorten onderscheiden een westelijke A. a. anser en een oostelijke A. a. rubirostris.
Hoewel de grauwe gans van oudsher tot de avifauna van de Lage Landen behoort, verdween de soort, de enige
inheemse ganzensoort, nagenoeg helemaal in zowel België (19e eeuw) als Nederland (begin 20e eeuw) als
broedvogel, vermoedelijk door een combinatie van de jachtdruk en doordat veel geschikt broedhabitat in cultuur
werd gebracht (Rooth 1971, Teixeira 1979).
In Nederland had de grauwe gans als broedvogel een flinke toename in de laatste twee decaden van de 20e eeuw.
Enerzijds vestigden ganzen zich spontaan in rustige moerasgebieden, zoals de nieuw aangelegde IJsselmeerpolders
waar zich een permanente populatie ontwikkelde. Anderzijds werden tussen 1955 en 1970 op diverse plaatsen
verspreid over Nederland (Het Zwin, Biesbos, Texel, Friesland) gekortwiekte en geleewiekte vogels uitgezet
waardoor nieuwe gebieden werden gekoloniseerd (van den Bergh 1991). Sindsdien neemt de populatie
onverminderd toe.
Habitat
Grauwe ganzen broeden bij voorkeur in moerasgebieden met een combinatie van open water, (riet)moeras of
moerasbos, en grasland.
Voedsel
Het dieet varieert over de seizoenen in samenhang met de beschikbaarheid van plantaardig voedsel. In de winter
vormen ondergrondse (zetmeelrijke) plantendelen een belangrijke voedselbron. Dan worden knollen, wortels en
wortelstokken van bv zeebies, zeeaster, riet en lisdodde opgegraven. Dit dieet wordt verder aangevuld met grassen,
wintergranen en bladeren van kwelderplanten (Schekkerman et al. 2000). Vanaf het voorjaar zijn vooral groene
delen van grassen, riet en granen belangrijk en wat later de graszaden uit de aren. Ouders en kuikens consumeren
korte grasvegetaties, die in de groeifase eiwitrijk zijn. In de ruiperiode wordt ook dergelijk eiwitrijk voedsel gegeten
(heen, kweldergras) (Castelijns & Jacobusse 2010). In het najaar foerageren de dieren op oogstresten van bv
aardappelen, bieten en granen (Koffijberg et al. 1997, Huysentruyt et al. 2010).
Broedseizoen
Grauwe ganzen beginnen in Nederland (Europa) met broeden eind februari. Het broedseizoen duurt tot begin mei
(met uitschieters tot juli) (Cramp 1977, Harrison 1977). In Saeftinghe beginnen grauwe ganzen tamelijk vroeg in het
voorjaar (maart) met de nestbouw en eileg (Castelijns et al. 1999).
Nest & legsel
Grauwe ganzen broeden op de grond, bij dichte vegetatie, vaak verborgen onder bomen of struiken en in rietkragen,
bij voorkeur in de nabijheid van grotere wateroppervlakken (Cramp 1977, Voslamber et al. 2004). Waar mogelijk
worden nestplekken gezocht op eilanden, op plaatsten moeilijk bereikbaar voor predatoren of in kolonieverband.
(Teixeira 1979)
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In de regel bevat een nest 5-7 eieren, maar geregeld worden veel grotere nesten waargenomen (spreiding 2- 11;
Cramp 1977, Harrison 1977) het gemiddelde aantal eieren voor Nederland is 5,9 eieren per nest (Schekkerman et al.
2000). Er bestaan ook zogeheten dump nesten met 20-36 eieren (of meer) (Hudec & Rooth 1970). Bij verstoring of
verlies van een broedsel kan een vervangnest gemaakt worden (Cramp 1977, Voslamber et al. 2004). Er wordt
dagelijks een ei gelegd. Broeden begint bij het laatste ei (soms op 1 of 2 na) zodat de eieren tegelijkertijd uitkomen.
Gekoppeld aan een broedduur van ca. 27-28 dagen, betekent dit dat de ligduur van het eerste ei gemiddeld 34
dagen bedraagt.
Jongen
De kuikens komen uit het ei van ongeveer half maart tot begin juni. Ze foerageren met hun ouders op een plek met
korte grasvegetatie, meestal in de nabijheid van open water (Hudec & Rooth 1970), naar waar zowel jongen (Nilsson
et al. 1997) als de adulten in de rui (Fox et al. 1995) kunnen vluchten voor predatoren. De juveniele vogels worden
vliegvlug na een periode van 50 tot 60 dagen, maar blijven gedurende de eerste herfst en winter bij hun ouders
(Cramp 1977, Harrison 1977, Voslamber et al. 2004). Het gemiddeld aantal uitgevlogen jongen per broedpaar
bedraagt in Nederland 2,7 (Schekkerman et al. 2000). Voorplanting komt voor vanaf een leeftijd van 3 jaar, soms al
vanaf 2 jaar (Cramp 1977).
Overleving
Ca 80-90% bij adulte vogels, 70-80% bij juveniele vogels (Van Turnhout et al. 2003, Klok et al. 2010), in buitenlandse
populaties varieerde overleving van adulte vogels van 70% tot meer dan 90% (Nilsson & Persson 1993, Nilsson et al.
1997). Grauwe ganzen kunnen relatief lang leven met een maximum leeftijd van 17 jaar bij geringde vogels (Cramp
1977) en op basis van meer recente gegevens zelfs 23 jaar (BTO 2009, Kampe- Persson 2002), maar worden
gemiddeld slechts ruim vier jaar (Van Turnhout et al. 2003).
Ruitrek
Ganzen zonder jongen verzamelen zich vanaf de tweede helft van mei om te gaan ruien. De keuze van goede
ruigebieden is afhankelijk van zowel de nabijheid van water om aan predatoren te kunnen ontsnappen als van de
nabijheid van voedsel (Fox & Kahlert 2000). De ruitrek heeft aan het eind van de 20e eeuw een hele evolutie
doorgemaakt, waarbij nieuwe groeigebieden werden bevolkt (Cramp 1977). Niet-broedende ganzen kunnen lange
afstanden afleggen om geschikte ruiplaatsen te vinden. Zo groeiden de Oostvaardersplassen (Flevoland) uit tot de
grootste ruiconcentratie van West-Europa (Dubbeldam & Zijlstra 1996). Aflezingen van gemerkte grauwe ganzen
geven aan dat in de Oostvaardersplassen vogels van Oostelijke herkomst (Tsjechië, Polen, Oostenrijk) in onze
contreien komen ruien en vervolgens weer terugtrekken naar hun broedgebieden (Zijlstra et al. 1991).

2.1 Biologie grote Canadese gans (Branta Canadensis)
Verspreiding
Het oorspronkelijk verspreidingsgebied strekt zich uit over Noord-Amerika, Canada en Alaska. De natuurlijke
populatie migreert zuidwaarts naar het zuiden van de Verenigde Staten en langs de kusten van Noord-Amerika. In de
afgelopen 200 jaar werd de soort ten behoeve van de jacht op veel plaatsen in West- en Noord-Europa
geïntroduceerd, in het bijzonder in Groot-Brittannië en in Zweden. Momenteel is de grote Canadese gans in Europa
sterk verspreid. De Europese broedpopulatie is de laatste decennia sterk toegenomen en werd aan het einde van de
twintigste eeuw geschat op 50.000 broedparen (Anderson et al. 1999). In Europa is de soort in verschillende
populaties geëvolueerd van trekvogel naar hoofdzakelijk standvogel. In Nederland vindt er dispersie plaats van
ganzen die op zoek gaan naar relatief dichtbijgelegen foerageer- en of ruigebieden. In de zomer is er bovendien veel
ruitrek van vogels uit Vlaanderen (Tanger & Voslamber 2011, Voslamber 2011).
Voedsel
De grote Canadese gans kan met zijn lange hals foerageren op onderwaterplanten die voor de meeste grondelende
watervogels onbereikbaar zijn. Het dieet omvat verder gras, kruiden, wortels, knollen, stengels, vruchten, zaden en
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jonge blaadjes van struiken. Net als andere zomerganzen kunnen grote Canadese ganzen een impact hebben op
landbouwgewassen. Zowel gekweekt als natuurlijk gras vormt bij de grote Canadese gans het hoofdvoedsel (Prevett
et al. 1985). Uit een recente vergelijkende studie van het habitatgebruik bij grauwe- en grote Canadese gans in
Nederland blijkt een grote overeenkomst te bestaan tussen het habitatgebruik bij de twee soorten, met uitzondering
van enkele subtiele verschillen. Zo foerageren grote Canadese ganzen in Nederland minder op stoppelvelden en
nauwelijks op wintertarwe en bieten en foerageren ze verhoudingsgewijs meer in natuurgebieden en op water dan
grauwe ganzen (Lemaire & Wiersma 2011).
Broedseizoen
Het broeden begint in de regel vanaf maart-april en loopt door tot in juni. De incubatieperiode duurt 26-28 dagen
(Cramp 1977).
Nest & legsel
De grote Canadese gans broedt op de grond in allerlei waterrijke gebieden, meestal minder dan 50 m van water
verwijderd (Bellrose 1976). Grote Canadese gans zijn territoriaal en verdedigen de nestzone op een agressieve
manier tegen andere ganzen, andere watervogels, predatoren en zelfs mensen die te dicht naderen. Grote Canadese
ganzen leggen één nest van 4-7 eieren per seizoen (Cramp 1977). Bij vroegtijdig verlies van een nest wordt, in de
buurt van het eerste nest, een vervangnest aangelegd (Cramp 1977).
Jongen
De jongen zijn vliegvlug na ongeveer zes tot negen weken en blijven bij hun ouders gedurende de eerste herfst en
winter (Harrison 1977,). Het eerste legsel wordt gemiddeld op een leeftijd van 3 jaar gelegd (Bellrose 1976).
Overleving
Powell et al. (2004) berekenden uit ringonderzoek voor een populatie uit Nebraska een overleving van 62% in het
eerste levensjaar en 70% voor adulte vogels. Ook gegevens uit Nederland wijzen erop dat de overleving lager zou
liggen dan bij de grauwe gans (70-90%) (Voslamber 2011).
Ruitrek
Het ruien gebeurd bij grote Canadese gans in onze contreien van half mei tot half juli en duurt ongeveer één maand
(Cramp 1977). De piek van de ruiperiode in Vlaanderen valt in de periode 15 juni - 15 juli (Van Daele et al. 2012 ). Het
ruien gebeurd in open gebieden, dichtbij water met voldoende voedsel (Smith et al. 1999). Niet-broedende grote
Canadese gans kunnen aanzienlijke afstanden afleggen om een geschikte ruiplaats te vinden (Allan et al. 1995).

2.3 Gebiedsbeschrijving
2.3.1 Algemeen
Saeftinghe is het grootste brakwaterschor van Europa dat gelegen is in het oostelijk deel van de Westerschelde. Het
grootste gedeelte van het natuurgebied ligt in Nederland, en alle aantallen die in dit rapport worden genoemd
hebben uitsluitend betrekking op het Nederlandse deel. Het wordt begrensd door de vaargeul (aan de noordzijde)
en de zeedijk (aan de zuidzijde), zie figuur 2.1 en bijlage 1. Met laagwater valt circa 3.800 ha. droog, circa 2.500 ha.
ligt boven het gemiddelde niveau van hoogwater en is begroeid met schorvegetatie typerend voor een
brakwaterschor. De afname van de saliniteit is van west naar oost goed zichtbaar in de vegetatie. Het beheer (van
Het Nederlandse deel) wordt uitgevoerd door stichting Het Zeeuwse Landschap.
Tweemaal per vijfentwintig uur stroomt nutriëntrijk zee- en rivierwater Saeftinghe binnen. Het schor wordt
doorsneden door drie grote geulen waardoor het water in en uit het gebied stroomt, van west naar oost zijn dit: het
Speelmansgat, de IJskelder en het Hondegat (Figuur 2.1 en Bijlage 2). Deze geulen lopen van noordwest naar
zuidoost. Op deze geulen komen vele kleinere geulen uit die doordringen tot het gehele schor, de foto onderaan
deze pagina laat een van de vele geulen uit Saeftinghe zien.
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Het gemiddelde getijverschil bij Saeftinghe is het grootste van heel Nederland, het bedraagt gemiddeld vijf meter.
Tweemaal per maand is er springtij en tweemaal per maand doodtij. Bij springtij komt het water hoger dan normaal,
bij doodtij minder hoog. Een springtij in combinatie met wind uit westelijke of noordelijke richting kan er voor
zorgen dat het water wordt opgestuwd en het gehele schor overspoelt. Voor de broedvogels is deze mate van
overspoeling en frequentie een sterk bepalende factor voor het broedsucces.
Iedere keer als het schor overstroomt, wordt er sediment afgezet. Het schor hoogt door dit proces op. Dit proces
heeft ervoor gezorgd dat Saeftinghe, op de duinen na, de hoogste (natuurlijke) plek van Zeeland is geworden. Direct
langs de geulen wordt het zwaardere, zandige materiaal afgezet op de zogenaamde oeverwallen. Deze vormen de
hoogste punten van het schor. De lichtere kleideeltjes bezinken pas later in de daar achterliggende kommen. Door
de kleideeltjes en de lage ligging zijn de kommen nat van karakter. Na overstroming en hevige regenval kan het
water vanwege de slecht doordringbare laag de kommen maar moeilijk verlaten. Erosie vindt in dit gebied netto
alleen plaats in de vorm van kliferosie, afslag van steile schoroevers; maar ook van de schorren zonder kliffen
grenzend aan de stranden aan de noordzijde (Konijnenschor/ Marlemontseplaat en Blauwe plaat). Afslag van het
schor vindt voornamelijk plaats op de schordelen langs de Westerschelde en vrijwel overal langs de hoofdgeulen
(Castelijns et al. 2014).

Eén van de vele geulen uit Saeftinghe
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Figuur 2.1. Een kaart met toponiemen van Saeftinghe en de directe omgeving. Een grotere kaart is opgenomen in bijlage 2

2.3.2 Vegetatie
De hoge oeverwallen worden gedomineerd door strandkweek (Elymus athericus). Op de lagere oeverwallen groeit
vooral zilt rood zwenkgras (Festuca rubra-litoralis), en spiesmelde (Atriplex prostrata). In de kommen overheerst
heen (Scirpus maritimus), Engels slijkgras (Spartina anglica) en zeeaster (Aster tripolium). Plaatselijk zijn in de
kommen vegetaties aanwezig van schorrenzoutgras (Triglochin maritima), zeeweegbree (Plantago maritima), echt
lepelblad (Cochlearia officanalis), zeeaster en op de slecht ontwaterde, minder zoute delen groeit riet (Phragmites
australis). Op de relatief jonge schorren zijn zeeaster, zeekraal (Salicornia spec.) en zeeweegbree en in mindere mate
Engels slijkgras dominant. De zoutgradiënt neemt af van west naar oost, dit is ook in de vegetatie terug te vinden. In
het oosten hebben zich mede daardoor de grootste rietvelden kunnen ontwikkelen. In deze rietvelden bevinden zich
vaak grote oppervlakten met veek (een aangespoeld en opgehoopt pakket van plantenresten). Het veek werkt
verstikkend zodat hier pas laat in het voorjaar jong riet doorheen komt. In het begin van het broedseizoen is de
rietvegetatie hier ijl. Ook oeverwallen en kommen, kunnen bij springtij bedekt raken met een laag veek. Die worden
dan na enkele jaren weer overwoekerd met spiesmelde (Castelijns et al. 2014).
2.3.3 Status
Saeftinghe vormt onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en geniet op nationaal niveau bescherming via de
Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet. Saeftinghe is tevens een Natura 2000-gebied. Het gebied is
internationaal aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied.
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2.3.4 Beheer
Saeftinghe wordt gevormd door natuurlijke processen. Menselijk ingrijpen wordt daarom tot een minimum beperkt.
Van oudsher werd een groot deel van het schor begraasd met schapen. Het houden van schaapskudden werd echter
financieel steeds minder aantrekkelijk en mede daarom werd grotendeels overgeschakeld op seizoensbegrazing met
runderen. De runderen begrazen uitsluitend het schor langs de zeedijk en gasdam tussen Emmadorp en de
oostgrens van het schor (zie bijlage 2), dit is grofweg 30% van het schor. Bij hoogwater zoeken de runderen de
hogere delen van het schor op. Bij laagwater trekken ze het schor weer in. Dit patroon wordt mede gestuurd door
het aanbieden van drinkwater op vluchtheuvels onder aan de dijk en bij dammen. De begrazingsintensiteit in de
omgeving van de drinkbakken en dammen is het hoogst. De noordzijde van het beweidingsgebied wordt begrensd
door een schrikdraad, ook tussen de diverse begrazingseenheden staat schrikdraad.
2.3.5 Beschrijving van de onderzoeksgebieden
Voor de ligging van de onderzoeksgebieden, zie bijlage 3. In hoofdstuk 3 wordt de keuze van de onderzoeksgebieden
toegelicht. De nummering van de onderzoeksgebieden komt voort uit de begrenzing van de deelgebieden t.b.v. van
de vogelinventarisaties. De beschrijving van de onderzoeksgebieden is ontleend aan de BMP-rapporten (Buise 2006
t
/m 2013) en het broedvogelrapport 2012 (Castelijns et al. 2014).
Onderzoeksgebied 3, figuur 2.2
Een deel van dit gebied wordt begraasd door runderen, voornamelijk langs de Rijksdam. In dit gebied is een
overgang van intensief begraasd en vertrapt schor - met bulten-slenken-systeem - naar extensief begraasd. Rondom
de vluchtheuvel, langs de dijk en bij de Rijksdam is de begrazing intensief. De extensief begraasde noordwestelijke
helft, kenmerkt zich door een relatief oud reliëfrijk terrein van met zeebies en zeeaster begroeide kommen en hoge
met strandkweek begroeide oeverwallen, een rietveld en een toenemend aantal rietplukken. Het gebied wordt
regelmatig bij excursies doorkruist of gepasseerd. Een onregelmatig gebruikt pad loopt van het noordoosten naar
het zuidwesten. Doordat het gebied direct aan de zeedijk ligt, is het bezoeken ervan nauwelijks getij-afhankelijk

Figuur 2.2. Deelgebied 3

Onderzoeksgebied 6, figuur 2.3
Onderzoeksgebied 6, het Konijnenschor, zowel oud en nieuw schor. Het ligt tussen de mondingen van het
Speelmansgat en de IJskelder, en ten noorden van de (voormalige) Spauwer. De Spauwer was dertig jaar geleden
nog een ondiepe maar brede modderige geul, tussen het Konijnenschor en de Graauwse Plaat. In de loop der jaren is
deze voor een groot deel dichtgegroeid. Het zuiden en westen van het Konijnenschor is daardoor nog relatief jong
(laag gelegen) schor dat regelmatig overstroomt. Het zuidelijke en westelijke deel bestaat voornamelijk uit zeeaster,
met langs de randen pioniervegetatie met zeekraal en Engels slijkgras. In het noorden en oosten bestaan de randen
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van het deelgebied voornamelijk uit strandkweek, met riet en heen in de kommen. Het Konijnenschor ligt op ruim
één uur lopen vanaf Emmadorp en daardoor is een bezoek eraan sterk getij-afhankelijk.

Figuur 2.3. Deelgebied 6

Onderzoeksgebied 7, figuur 2.4
Dit gebied wordt begrensd door een uitloper van de IJskelder en de Rotte Geul. Evenwijdig aan de uitloper van de
IJskelder loopt de Rijksdam, deze eindigt in dit deelgebied ter hoogte van de Eerste Platte Plaat. De noordelijke helft
en de Rijksdam wordt intensief gebruikt bij excursies en hier liggen paden. Het schor bestaat op de waterscheiding
voornamelijk uit heen, op de oeverwallen van de kleine geultjes groeit strandkweek. Het schor wordt begraasd door
runderen, maar doordat het redelijk ver van de dijk ligt, is de begrazing extensief. Langs de IJskelder vindt afslag
plaats met gemiddeld 1 meter per jaar. Het gebied is goed bereikbaar via de rijksdam en daardoor is een bezoek aan
het gebied licht tij-afhankelijk.

Figuur 2.4. Deelgebied 7

Onderzoeksgebied 11, figuur 2.5
Onderzoeksgebied 11, de Marlemontse Plaat, grenst aan de Westerschelde. Was er voordien nog aangroei, sinds
1995 staan de noordelijke en westelijke randen bloot aan forse erosie met jaarlijks enkele meters. De Marlemontse
Plaat is een oud schor. Het is zandig en droog en wordt nauwelijks doorsneden door grote geulen. Aan de zuidzijde
bestaat de vegetatie vooral uit heen. Aan de noordoostzijde groeit veel zeeaster, zuidelijk hiervan overheerst
strandkweek. Aan de noordzijde zijn hier en daar gewone zoutmelde (erg lokaal) en zeekraal vegetaties. Op de
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oeverwallen in het gebied staat strandkweek, sommige zijn kaal of bedekt met veek. Er zijn diverse rietplukken die
zich langzaam uitbreiden en elk jaar komen er nieuwe bij. Een stormtij kan deze evenwel flink aantasten of doen
verdwijnen. Gedurende het winterhalfjaar worden grote en/of kleine veekpaketten afgezet. Het bezoeken van de
Marlemontse Plaat is sterk getijafhankelijk doordat het op ongeveer 1.5 uur loopafstand ligt van Emmadorp.
Doordat het schor hooggelegen is, is overtijen met hoogwater mogelijk.

Figuur 2.5. Deelgebied 11

Onderzoeksgebied 13, figuur 2.6
Gebied 13 is een smal, lang gerekt gebied tussen de Gasdam en de Zanddam. Het hele gebied wordt, voor Saeftinghe
begrippen, intensief begraasd. De Zanddam kan vergeleken worden met een grote oeverwal, maar dan nog droger
en losser zand met schelpengruis, er staat veel fioringras. De dam wordt nu op enkele plaatsen doorbroken door een
geul. Tussen de Gasdam en de Zanddam is de vegetatie intensief begraasd en daardoor laag en bestaat uit
kweldergras, fioringras, schorrezoutgras, rood zwenkgras, selderij en heen. Er zijn ook enkele plasjes met stagnerend
water. In het noordoosten en westen zijn rietvelden aanwezig. Een bezoek aan het gebied is nauwelijks getijafhankelijk.

Figuur 2.6. Deelgebied 13

Onderzoeksgebied 16, figuur 2.7
Ingeklemd tussen de Westerschelde en de “Dam naar de Noord” ligt het oostelijke deelgebied 16. Dit deel van
Saeftinghe werd vroeger gebruikt als hooi- en weiland voor schapen, toen bestond het voornamelijk uit veldjes
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gewoon kweldergras (begraasde delen) tussen de andere begroeiing en uit schorrezoutgras (hooiweiden). Nadat dit
gebruik stop is gezet ontstonden er grote rietvelden in mozaïek met strandkweek en heen. De laatste jaren breidt
het areaal riet zich minder snel uit. De rietvelden zijn niet aaneengesloten. Tijdens stormtijen slaan grote stukken
plat waarna het enkele jaren duurt eer de vegetatie zich door de dikke mat van dood plantenmateriaal heeft
heroverd. In het oosten en in de mondingen van de grote geulen is er veel afslag. Doordat het gebied langs de Dam
naar de Noord is gelegen is een bezoek eraan licht getij-afhankelijk.

Figuur 2.7. Deelgebied 16

Onderzoeksgebied 17, figuur 2.8
Het meest noordelijke gebied, de Blauwe plaat, ligt direct ten westen van de Noord. In het gebied liggen in het
oosten uitgestrekte dichte rietvelden. Daarlangs vooral heen en aan de randen zeeaster. Op de oeverwallen staat
veel strandkweek. Het gebied is hoog gelegen en goed bereikbaar vanaf de Dam naar de Noord, daardoor is een
bezoek aan het gebied nauwelijks getij-afhankelijk.

Figuur 2.8. Deelgebied 17
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3. Werkwijze
In dit hoofdstuk wordt de werkwijze van dit onderzoek beschreven. Paragraaf 1 geeft de werkwijze ten aanzien van
de gegevensverzameling. Paragraaf 2 beschrijft hoe deze gegevens vervolgens verwerkt zijn. De werkwijze is
gebaseerd op een door SOVON beproefde methode in onder andere de Gelderse Poort (Voslamber et al. 2012).

3.1 Gegevensverzameling
3.1.1 Onderzoeksperiode
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het broedseizoen van 2014. In Saeftinghe beginnen de grauwe ganzen in het
algemeen in de eerste week van maart te broeden (mon. med. M. Buise). Het broedseizoen kan duren tot de eerste
week van juni. Het overgrote deel van de nesten wordt bebroed in maart, april en mei. Het veldonderzoek heeft zich
dan ook vooral geconcentreerd op deze periode. In de periode hierna tot eind juli bestond het veldwerk uit het
observeren van jongen en ruiende ganzen.
3.1.2 Keuze van de onderzoeksgebieden
Saeftinghe is voor het integrale broedvogelonderzoek opgedeeld in 19 plots. Een deel van deze plots (3, 7, 11, 13 en
16) wordt jaarlijks geteld in het kader van het BMP onderzoek. De keuze van de onderzoeksgebieden tijdens dit
onderzoek is gemaakt op basis van de reeds bestaande BMP-plots. Binnen deze BMP-plots worden sinds 2006
jaarlijks alle broedvogels geteld. Van deze plots is dus aanzienlijk meer bekend over aantallen broedvogels dan voor
de rest van Saeftinghe. Bovendien zijn de BMP plots zo uitgekozen dat het een representatief beeld van de
vogelstand van Saeftinghe zou bevatten. Alle aanwezige habitat komt erin voor (begraasd, niet begraasd, riet, lage
vegetatie, veel menselijke aanwezigheid en weinig etc.). Om het overzichtelijk te houden is ervoor gekozen om bij de
nummering van de onderzoeksgebieden de reeds bestaande nummering van de plots aan te houden. Al snel bleek
dat in deze gebieden van beide soorten te weinig nesten werden gevonden om tot een voldoende grote steekproef
te komen. Daarom is besloten de onderzoeksgebieden uit te breiden met twee potentieel kansvolle
onderzoeksgebieden (hoge concentraties in 2012), de plots 6 en 17. Van deze twee gebieden zijn alleen gegevens
bekend over aantallen broedvogels uit het broedvogelkarteringen die hebben plaatsgevonden in 2004 en 2012.
3.1.3 Inventarisatie broedparen
Er zijn zoveel mogelijk legsels van grauwe- en grote Canadese ganzen opgespoord. Elk deelgebied is wekelijks
doorzocht in de periode 31 maart t/m 6 juni. De gebieden werden in raaien met tussenliggende afstanden van 50 –
100 meter (afhankelijk van het vegetatietype) afgelopen. In gebieden met dichtere / hogere vegetatie (riet) was de
afstand tussen de raaien dichter op elkaar dan in open vegetatietypen. Alle potentiële broedplekken (oeverwallen
en rietvegetaties) werden zo goed mogelijk geïnventariseerd door deze in de inventarisatie mee te nemen ook als
deze tussen de raaien in lagen. De inventarisaties vonden alleen plaats bij droog weer om te voorkomen dat de
eieren door de regen teveel zouden afkoelen in de tijd dat het vrouwtje van het nest af was. De inventarisatieronde
werd zo uitgevoerd dat de verstoring minimaal was. Doordat de inventarisatieronde slechts één keer per week
plaats vond werden ganzen maar één keer per week verstoord en van het nest gejaagd. Frequentere bezoeken
zouden tot een niet acceptabele verstoring lijden, minder frequent zou betekenen dat het vaak te lastig of niet
mogelijk zou zijn te achterhalen wat er met een nest is gebeurd (conform Voslamber et al. 2012).
Wanneer een nest werd gevonden, konden verschillende situaties worden onderscheiden: nest met eieren, nest in
opbouwfase (vers nestmateriaal, nog geen eieren), nest gepredeerd / overspoeld (nest al bij eerste controle
aangetroffen met sporen van predatie, vooral kapotte eischalen / nest al bij eerste controle aangetroffen met
sporen van overspoeling, nest erg nat, eieren koud).
3.1.4 Verliesoorzaken nesten/legsels
Zodra een nest gevonden was, werd de locatie vastgelegd met gps. Om eieren individueel te kunnen volgen zijn de
aanwezige eieren genummerd met een watervaste stift. Elk ei kreeg naast het nestnummer een nummer om het
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aantal eieren in een nest vast te stellen. Op deze manier werd duidelijk hoeveel eieren er tijdens een legsel zijn
gelegd en of een nest eventueel opnieuw is gebruikt. Elk nest en de nestomgeving werd op foto vastgelegd. Per nest
zijn de volgende gegevens genoteerd:
− datum
− soort
− aantal eieren
− is het nest bebroed (warm of koud)
− is het nest toegedekt
− zijn de oudervogels aanwezig
− indien van toepassing: overspoeld of predatiecode (zie bijlage 18)
− eventuele bijzonderheden
Alle gegevens werden bijgehouden op een nestcontroleformulier (bijlage 17). Vanaf het moment dat een nest
gevonden was, werd het wekelijks gecontroleerd. Deze controlerondes werden gecombineerd met de inventarisaties
van de broedparen, zoals beschreven in paragraaf 3.1.3. Bij ieder nest dat gepredeerd werd aangetroffen is
geprobeerd om de mogelijke predator te achterhalen. In bijlage 13 wordt met foto’s een impressie gegeven van de
situaties die bij nestcontroles werden aangetroffen.
3.1.5 Jongenoverleving
De beste methode om de overleving van ganzenkuikens vanaf het uitkomen tot het vliegvlugge stadium te bepalen is
het volgen van families met geringde of anderszins herkenbare ouders. In Saeftinghe was dit niet mogelijk aangezien
er geen geringde oudervogels waren. Daarom is de enige methode die geschikt was het op regelmatige tijden,
ongeveer 1 keer per week, tellen van alle families in het gebied. Hierbij is per ouderpaar het aantal jongen en de
leeftijd van de jongen genoteerd. De leeftijd is in een aantal categorieën van stadium 0 tot en met stadium 8 in te
delen (zie bijlage 19, Voslamber et al. 2012).
3.1.6 Vossenactiviteit in de onderzochte gebieden
Eerder onderzoek in Saeftinghe gaf aan dat de vos vermoedelijk verantwoordelijk is voor het prederen van een
aanzienlijk deel van de ganzennesten (Castelijns et al. 2014). Tijdens het veldbezoek werd dan ook elke vorm van
vossenactiviteit genoteerd en/of ingemeten met een gps. Door de enorme hoeveelheid pootafdrukken was het niet
mogelijk elke pootafdruk vast te leggen
Vossenburchten die tijdens de inventarisaties en controles gevonden werden, zijn altijd ingemeten met een gps.
Meerdere keren werden deze terug opgezocht, om aan de hand daarvan te bepalen of de burchten nog in gebruik
waren.
3.1.7 Terreingebruik ganzen gedurende ruiperiode
Om na te gaan hoe de ruiende ganzen gebruik maken van het terrein werd vanaf half juni tot eind juli wekelijks een
ronde gelopen langs de buitenste rand van Saeftinghe. Genoteerd werd waar de ganzen zich bevonden, al dan niet
ruiend. Aangezien de ganzen zelf vaker niet dan wel zichtbaar waren werd ook gelet op sporen die op ruiende
ganzen duidden (pootafdrukken, vraat, rui veren en poep). Ruiende ganzen kunnen zich op het schor in de vegetatie
verstoppen of wegvluchten de Westerschelde op en zijn dan niet meer zichtbaar. Tevens werd het foerageergedrag
van de ganzen geobserveerd. Om hier een goed beeld van te krijgen werden strategische plaatsen langs de randen
van Saeftinghe nabij de ruilocaties uitgezocht waar gewacht werd op hoogwater om op die manier de ganzen op te
wachten totdat zij met hoogwater richting het schor kwamen.
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3.2 Analyses
3.2.1 Uitkomstsucces
Het uitkomstsucces van de nesten is berekend aan de hand van de dagelijkse overlevingskans volgens een methode
die is ontwikkeld door Mayfield (1961, 1975) en later enigszins aangepast door Beintema (1992). Het berekenen van
het uitkomstsucces binnen een gebied door de verhouding succesvolle/niet-succesvolle nesten te bepalen leidt tot
een overschatting van het uitkomstsucces. Dat komt doordat nesten meestal niet onmiddellijk tijdens de eileg
worden gevonden, maar bijvoorbeeld pas halverwege de broedfase. Nesten die in een vroeg stadium verloren zijn
gegaan worden dus meestal niet gevonden, en daardoor niet meegenomen in de analyse. De gevolgde methode
berekent een dagelijkse overlevingskans (p) van een nest. Dat is dus de kans dat een nest dat er vandaag ligt, er
morgen ook nog zal liggen. Deze kans wordt als volgt berekend: p=a/(a+b). Hierin is a het totale aantal overleefde
‘nestdagen’ en b het aantal nesten dat verloren is gegaan. Het aantal overleefde nestdagen (a) is geteld vanaf het
moment dat het nest voor het eerst gecontroleerd is en in gebruik is (dit wil zeggen: minimaal 1 ei in het nest).
Wanneer bij het laatste bezoek het nest blijkt te zijn uitgekomen of verlaten, worden de helft van het aantal dagen
tussen dit bezoek en het voorlaatste bezoek bij het aantal overleefde nestdagen opgeteld, de zogeheten ‘mid-point
assumption’. Wanneer bij het laatste bezoek een nest blijkt te zijn gepredeerd wordt ook de mid-point assumption
toegepast, met de aftrek van 1 extra dag. Deze extra dag dient ter correctie aangezien wordt aangenomen dat op de
dag van de controle het nest de hele dag al gepredeerd is geweest, en de werkelijke predatie dus minimaal op de
dag ervoor heeft plaatsgevonden. De uitkomstkans H (van Hatching-succes) wordt als volgt berekend: H=pL . Hierin is
L de totale ligduur van het legsel, oftewel de som van het aantal dagen nodig voor de eileg en het aantal dagen nodig
voor het uitbroeden van de eieren. Als ligduur van het legsel bij grauwe ganzen wordt uitgegaan van 34 dagen, dat is
inclusief 6 dagen die gemiddeld nodig zijn voor het leggen van de eieren. Voor de grote Canadese ganzen wordt één
dag extra gerekend voor het uitbroeden en komt de ligduur dus op 35 dagen, paragraaf 2.1 en 2.2.
3.2.2 Jongenoverleving
Om te bepalen hoeveel jongen daadwerkelijk opgroeien tot vliegvlugge vogels werden wekelijks de jongen
opgespoord. Aan de jongen werd een leeftijdsstadium gekoppeld, zie paragraaf 2.2.4. Op deze manier kunnen
zoveel mogelijk waarnemingen van een bepaald jong, of een bepaalde familie aan een jong of familie van een week
eerder worden gekoppeld.
3.2.3 Vossenactiviteit
Het bleek onmogelijk alle pootafdrukken van vossen te noteren. Op basis van de aantallen pootafdrukken kon wel
een inschatting worden gemaakt van de intensiteit waarmee de vossen de onderzoeksgebieden belopen. De vossen
bleken een voorkeur te hebben voor de randen van de grotere geulen, hier staat geen vegetatie en dus kunnen ze
hier makkelijker lopen dan over het schor. Na elk hoogwater vervagen de sporen en kan dus goed ingeschat worden
hoe vers een pootafdruk is.
3.2.4 Terreingebruik ganzen gedurende ruiperiode
Per week werd het aantal ruiende ganzen geschat op basis van de ganzen die gezien werden en de sporen die waren
aangetroffen. Er vanuit gaande dat de rui maximaal 5 weken duurde kon worden ingeschat hoeveel ganzen er
ruiden.
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4. Resultaten
In de eerste paragrafen van dit hoofdstuk worden de in het veld verzamelde gegevens uitgewerkt, waarna deze in de
daarop volgende paragrafen geïnterpreteerd worden.

4.1 Aantal nesten en broedhabitat
In de onderzoeksgebieden 3 en 13 werden geen ganzennesten gevonden, dit valt te verklaren door de dichte ligging
bij respectievelijk de zeedijk en de gasdam (hoge vossendichtheid). Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarbij
jaarlijks nog wel 1 tot 2 territoria werden genoteerd (Buise 2014). In de onderzoeksgebieden 7 en 16 werden enkel
nesten van grauwe ganzen gevonden. Onderzoeksgebied 7 ligt dicht bij de rijksdam (veel vossenactiviteit) en in het
excursiegebied en wordt daardoor waarschijnlijk door de (grote Canadese) ganzen als broedgebied gemeden.
Onderzoeksgebied 16 bevat veel grote rietvelden en is daardoor minder geschikt voor grote Canadese ganzen. In de
onderzoeksgebieden 6, 11 en 17 werden zowel nesten van grauwe ganzen als van grote Canadese ganzen gevonden.
Tabel 4.1 geeft een overzicht van het aantal gevonden nesten per onderzoeksgebied. De locaties van de nesten van
grauwe ganzen zijn weergegeven in bijlage 4, van de grote Canadese ganzen in bijlage 5.
Onderzoeksgebied
3
6
7
11
13
16
17
Totaal

Grauwe ganzen
0
49
6
15
0
20
27
117

Grote Canadese ganzen
0
11
0
6
0
0
4
21

Tabel 4.1. Het aantal gevonden nesten per soort per onderzoeksgebied

4.1.1 Nesten per vegetatietype
De nesten werden in verschillende vegetatietypen gevonden, tabel 4.2. Er zijn drie klassen onderscheiden:
Zeebies/Strandkweek (=lage vegetatie), Riet (open riet), Riet (aaneengesloten rietvelden). Het verschil tussen open
riet en aaneengesloten rietvelden is vooral gebaseerd op de dichtheid van het riet. Rietvelden van slechts enkele
vierkante meters zijn gerekend tot het open riet.
Vegetatietype
Zeebies/strandkweek
Riet, waarvan:
aaneengesloten rietveld
open riet

Grauwe ganzen
69
48
34
14

Grote Canadese ganzen
20
1
1

Tabel 4.2. De verdeling van de nesten over de verschillende vegetatietypen

Grauwe ganzen bleken binnen de onderzochte gebieden merendeels hun nesten in zeebies / strandkweekvegetaties
te bouwen, zie figuur 4.1. Van de 117 nesten werden er 69 (59%) in dit vegetatietype gevonden. Er werden 48 (41%)
nesten gevonden in het riet, zie figuur 4.2. Hierin dient wel een kleine nuance aangebracht te worden. Door de keuze
van de onderzoeksgebieden is het aandeel nesten in riet waarschijnlijk hoger uitgevallen dan wanneer de nesten in
heel Saeftinghe bekeken zouden worden. In het verleden zat het gros van de grauwe ganzen in de rietvelden, maar
veel vossenactiviteit aldaar heeft voor een verplaatsing gezorgd (paragraaf 1.1). De grote Canadese ganzen bleken,
op één na, hun nest altijd te bouwen in (met name) strandkweek vegetaties. Er werd één nest gevonden op
platgeslagen riet, aan de rand van een rietveld, zie figuur 4.3. De nesten van grote Canadese ganzen in strandkweek
lagen in alle gevallen op de hogere oeverwallen.
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Figuur 4.1. Een grauwe ganzennest in
een zeebies / strandkweek vegetatie.

Figuur 4.2. Een grauwe ganzennest in
een rietvegetatie.

Figuur 4.3. Het enige grote Canadese
ganzen nest gevonden aan de rand van
een rietveld.

4.1.2 Nesten bij de eerste vondst
Van de 117 grauwe ganzennesten werden er 51 (44%) reeds gepredeerd gevonden. 7 (6%) Nesten waren in de
aanbouwfase. Er werden 59 (50%) bebroede nesten gevonden. Bij grote Canadese ganzen werden alle nesten
bebroed of reeds uitgekomen aangetroffen. Het kan zijn dat een klein deel van de nesten werd beoordeeld als in
aanbouwfase zijnde maar dat deze al gepredeerd waren. Wanneer eieren zijn weggehaald is dit immers niet altijd
zichtbaar. De nesten die in de opbouwfase werden aangetroffen bleven in deze fase, m.a.w. het werden geen
daadwerkelijk bebroede nesten.

Grauwe gans (n=117)
aanbouw
bebroed
gepredeerd
Grote Canadese gans(n=21)

uitgekomen

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Figuur 4.2.

Verdeling van de toestand van de gevonden nesten bij de eerste vinddatum.

Van grauwe ganzen werden in totaal 235 eieren gevonden verspreid over 59 nesten. Van grote Canadese ganzen
werden in totaal 74 eieren gevonden verspreid over 15 nesten. Bij zowel grauwe- als grote Canadese ganzen werden
nesten gevonden met één of twee eieren, zie figuur 4.3.
16
14
12
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6
4
2
0
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1
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1
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Aantal eieren per nest tijdens vondst
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Aantal eieren per nest tijdens vondst

Figuur 4.3. Het aantal gevonden nesten met een bepaald aantal eieren bij de eerste vondst, links grauwe ganzen, rechts grote Canadese
ganzen.
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Bij de grauwe ganzen werden gemiddeld 4,0 eieren per nest gevonden, het landelijk gemiddelde is 5,9 (Schekkerman
et al. 2000). Voor grote Canadese ganzen komt het gemiddelde op 4,9, een landelijk gemiddelde is niet bekend. Bij
beide soorten lag het maximaal aantal waargenomen eieren in één nest op zeven.
Het gemiddeld aantal eieren bij de grauwe ganzen ligt lager dan hetgeen Schekkerman vermeld. Dat kan leiden tot 2
conclusies; ze leggen in Saeftinghe minder eieren of de legsels waren niet compleet.
4.1.3 Nesten per onderzoeksgebied
In deelgebied 6, het konijnenschor, werden in totaal 60 nesten
gevonden, zie figuur 4.4. Er werden 49 nesten van grauwe en
11 nesten van de grote Canadese gans gevonden. Van de 49
gevonden nesten van de grauwe gans kwamen er 2 nesten uit,
mislukten er 3 door overspoeling en werden er 44 gepredeerd.
Van de 11 gevonden nesten van de grote Canadese gans
kwamen er 5 nesten uit, mislukte er 1 door overspoeling en
werden er 5 gepredeerd.

Figuur 4.4. De nesten in deelgebied 6, een grotere versie van
deze kaart is opgenomen in bijlage 7.

In deelgebied 7 werden in totaal 6 nesten gevonden, zie figuur
4.5. Alle nesten waren van grauwe ganzen. Er kwamen geen
nesten uit. Er mislukte 1 nest door overspoeling, de overige 5
werden gepredeerd.

Figuur 4.5. De nesten in deelgebied 7, een grotere versie van
deze kaart is opgenomen in bijlage 8.

In deelgebied 11, de Marlemontse plaat, werden in totaal 21
nesten gevonden, zie figuur 4.6. Er werden 15 nesten van
grauwe en 6 nesten van de grote Canadese gans gevonden.
Van de 15 gevonden nesten van de grauwe gans kwamen er
geen nesten uit, alle nesten mislukten als gevolg van predatie.
Van de 11 gevonden nesten van de grote Canadese gans
kwamen er 3 nesten uit, mislukten er 2 door overspoeling en
werd er 1 gepredeerd.

Figuur 4.6. De nesten in deelgebied 11, een grotere versie van
deze kaart is opgenomen in bijlage 9.

In deelgebied 16 werden in totaal 20 nesten gevonden, zie
figuur 4.7. Alle nesten waren van grauwe ganzen. Er kwamen
geen nesten uit. 1 nest mislukte door overspoeling, 19 nesten
werden gepredeerd.

Figuur 4.7. De nesten in deelgebied 16, een grotere versie van
deze kaart is opgenomen in bijlage 10.

25

Het broedsucces van de grauwe gans en de grote Canadese gans
In deelgebied 17, de Blauwe plaat, werden in totaal 31 nesten
gevonden, zie figuur 4.8. Er werden 27 nesten van grauwe en 4
nesten van de grote Canadese gans gevonden. Van de 27
gevonden nesten van de grauwe gans kwamen er 4 nesten uit
en werden er 23 gepredeerd. Van de 4 gevonden nesten van
de grote Canadese gans kwamen er 3 nesten uit en werd er 1
gepredeerd.

Figuur 4.8. De nesten in deelgebied 17, een grotere versie van
deze kaart is opgenomen in bijlage 11.

4.2 Verschuiving van de broedgebieden binnen de BMP-plots
Op basis van de gegevens van de BMP-tellingen uit voorgaande jaren en de vergelijkingen tussen de drie integrale
broedvogeltellingen bestond het vermoeden dat de vos van invloed is op de keuze van broedlocaties van grauwe en
grote Canadese ganzen. Sinds 2004 vindt een verplaatsing van broedlocaties plaats richting de verst van de zeedijk
en dammen gelegen schorren. Dit is uitvoerig beschreven in, paragraaf 1.1 en wordt tevens geïllustreerd in figuur
1.1 en 1.2.
In 2004 toen de vossenactiviteit in Saeftinghe nog zeer gering was, bevond zich het overgrote deel van de grauwe
ganzen in de uitgestrekte rietvelden in het oostelijk deel van Saeftinghe (BMP 16), zie figuur 4.9. Er lagen toen 47
nesten van grauwe ganzen in BMP 16. Naarmate de vossenactiviteit toe nam verdwenen de ganzen uit dit voor
vossen makkelijk toegankelijke gebied. In 2012 werden nog maar 21 broedparen vastgesteld in BMP 16. Dit is meer
dan een halvering ten opzichte van 2004. Dit jaar werden nog 20 nesten in dit BMP gevonden, waarvan er al 12
gepredeerd en/of weggespoeld waren bij de eerste waarneming van het nest. Nesten van grote Canadese ganzen
werden alleen in 2012 en 2013 gevonden, beide jaren één nest, zie figuur 4.9.
Op het Konijnenschor, deelgebied 6, is een sterke toename te zien van het aantal grauwe ganzennesten. Bij de
integrale broedvogelkartering van 2004 werden er in dit deelgebied nauwelijks nesten gevonden; slechts 9 nesten
van grauwe- en geen van grote Canadese ganzen. Tijdens de broedvogelkartering van 2012 bleek dat het aantal
nesten hier flink toegenomen was; tot 76 nesten van grauwe- en 18 van grote Canadese ganzen. Voor grauwe
ganzen is dit ruim acht keer zoveel als in 2004. In 2014 is ongeveer de helft van het Konijnenschor geïnventariseerd
en zijn er 50 nesten van grauwe- en 10 van grote Canadese ganzen gevonden.
Het aantal nesten van grauwe ganzen op de Marlemontse plaat, deelgebied 11, neemt vanaf 2004 langzaam toe, zie
figuur 4.9. Van 12 nesten in 2004 tot 31 nesten in 2011. In 2012 lag het aantal nesten hier verrassend laag met
slechts 12 nesten. In 2013 worden er 20 nesten gevonden en dit jaar 15. Het aantal nesten van grote Canadese
ganzen op de Marlemontse plaat schommelt van jaar tot jaar en ligt tussen de twee en zeven nesten.
In BMP 3 en 7 en 13 ligt het aantal nesten van grauwe- en grote Canadese ganzen over alle jaren laag. Zowel in BMP
3 als 13 broeden jaarlijks slechts enkele koppels grauwe ganzen, van grote Canadese ganzen word niet meer dan 1
nest gevonden per jaar. In BMP 7 schommelt het aantal nesten van grauwe ganzen rond de zeven, van grote
Canadese ganzen broeden er in verschillende jaren één paar, zie figuur 4.9.
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Figuur 4.9. Verspreiding van de nesten over de verschillende BMP-plots per jaar. *De tellingen in BMP 16 zijn pas in 2010 gestart. De gegevens
van 2004 en 2012 zijn van de broedvogelonderzoeken die in die jaren hebben plaatsgevonden. In de gebieden 6 en 17 vinden geen BMP
tellingen plaats. In 2014 is intensiever geteld (vaker en in kleinere raaien) waardoor er vermoedelijk meer nesten zijn gevonden dan wanneer dit
op de gebruikelijke manier geteld zou zijn. De afname in de BMP is daardoor in werkelijkheid vermoedelijk sterker dan de grafieken doen
vermoeden.

Een opvallend verschijnsel is dat de vos de verplaatsing van het broedgebied van de ganzen lijkt te volgen. Of er
daadwerkelijke een verplaatsing van de vossen heeft plaatsgevonden of dat de populatie is gegroeid is onbekend.
Vast staat wel dat in de voorheen vosluwe delen sinds 2014 veel vossenactiviteit is. Toen in 2012 een flink deel van
de ganzennesten op het Konijnenschor lag, was de vossenactiviteit hier nog beperkt (zie bijlage 6). In 2014 was de
vossenactiviteit hier echter flink toegenomen. Dit blijkt uit de, in grote mate en gedurende het hele onderzoek
aanwezige, pootafdrukken en de vondst van een dode vos (zie bijlage 16; foto H). Sindsdien is heel Saeftinghe met
vossen bezet geraakt.

4.3 Uitkomstsucces
Als het uitkomstsucces wordt bepaald aan de hand van de klassieke methode(zie hoofdstuk 3, paragraaf 2.1) komt
dit voor grauwe ganzen op 6/(117/100)= 5,1 %. Voor grote Canadese ganzen komt het op 11/(21/100)= 52,4%. Zoals
eerder gezegd is dit dus een overschatting van het werkelijke uitkomstsucces.
Voor grauwe ganzen waren in totaal 57 nesten bruikbaar voor berekening van het uitkomstsucces met Mayfield, zie
tabel 4.3. Voor grote Canadese ganzen 14 nesten. Een nest is als mislukt beschouwd wanneer tussen twee controles
sporen van predatie en / of overspoeling zijn aangetroffen (zoals eischaalresten) of wanneer er tussen twee
controles eieren waren verdwenen en het nest niet meer bebroed was. Een nest is als verlaten beschouwd wanneer
het nest niet meer bebroed was en er geen sporen van predatie zichtbaar waren en geen eieren waren verdwenen.
De verlaten nesten zijn bij de mislukte nesten opgeteld.
Grauwe Ganzen

Grote Canadese Ganzen

Totaal aantal nesten

117

21

Aantal nesten bruikbaar voor berekening

57

14

Waarvan mislukt

53

9

Tabel 4.3. Het aantal bruikbare nesten voor de berekening van de overlevingskans van het nest

Als een nest bij de eerste controle reeds met eieren gevonden wordt, wordt in sommige onderzoeken dit aantal
eieren bij de nestdagen opgeteld, ervanuit gaande dat er één ei per dag wordt gelegd. In de berekening is zowel
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gewerkt met het aantal nestdagen dat uit de controles is gekomen als het aantal nestdagen uit de controles met
hierbij opgeteld de dagen die in ieder geval nodig waren voor het leggen van de eieren (een optimistische
interpretatie van de Mayfield methode). Dit laatste is telkens aangegeven met een cijfer tussen haakjes. 1
Grauwe Ganzen

Grote Canadese Ganzen

Totaal aantal nestdagen (a)

263 (491)

168 (235)

Totaal aantal mislukte nesten (b)

53

9

Dagelijkse overlevingskans (p)

0,83 (0,90)

0,95 (0,96)

Ligduur nest (L, in dagen)

34

35

Overlevingskans nest (H)

0,0017 (0,0278)

0,1660 (0,2396)

Tabel 4.4. Berekening van het uitkomstsucces volgens Mayfield.

De overlevingskans (H) van de nesten (tabel 4.4) lag voor grauwe ganzen met 0,2% (2,8%) aanzienlijk lager dan voor
grote Canadese ganzen waar deze 17% (24%) was. Het blijkt dat zelfs bij de optimistische berekening waarbij het
aantal eieren als nestdagen wordt meegeteld de overlevingskans erg laag is.
Behalve dat het uitkomstsucces erg laag ligt, is het gemiddeld aantal eieren en jongen per nest ook laag in
vergelijking met andere gebieden. Het gemiddeld aantal gevonden eieren per nest lag bij grauwe ganzen op 4, voor
grote Canadese ganzen lag dit op 5 eieren. Bij de grauwe ganzen ligt het maximaal aantal waargenomen jongen in
één nest op vijf, het kleinste nest had twee jongen. Bij de grote Canadese ganzen hadden alle nesten vijf of zes
jongen. De grauwe ganzen hadden gemiddeld 3,8 jongen per uitgekomen nest (gemiddelde over vijf nesten). Bij de
grote Canadese ganzen lag dit gemiddeld net iets hoger met 5,5 jongen per uitgekomen nest (gemiddelde over 6
nesten). Wanneer echter het gemiddelde aantal jongen per broedpaar wordt berekend is te zien dat dit aanzienlijk
lager uitvalt met bij grauwe ganzen 0,2 jongen per paar. Bij de grote Canadese ganzen ligt dit gemiddeld dan nog
steeds hoger met 1,2 jongen per paar. In Nederland is het gemiddelde aantal jongen bij grauwe ganzen dat uitkomt
per nest 4,9 (Schekkerman 2000). Van grote Canadese ganzen is dit niet bekend.

4.4 Verliesoorzaken nesten/legsels
4.4.1 Predatie
Op basis van de aangetroffen sporen in de mislukte nesten was in veel gevallen goed te achterhalen wat de oorzaak
hiervan was. Van nesten die waren gepredeerd en waarbij eischalen achterbleven is aangenomen dat ze zijn
gepredeerd door de vos. De vos is de enige predator in Saeftinghe, die in staat is een ganzenei kapot te bijten.
Eén ei bleek gepredeerd te zijn door een vogel, vermoedelijk een meeuw (bijlage 13; foto F). Het verschil tussen
vormen van predatie wordt in de foto’s in bijlage 13 geïllustreerd. Opvallend is dat de in Saeftinghe vrij algemene
zwarte kraai geen eieren in de onderzochte nesten heeft gepredeerd.
Bij het onderzoek van SOVON door Berend Voslamber et al. In 2012 bleek dat de bruine rat, die ook in Saeftinghe
leeft, kan proberen onbewaakte eieren aan te vreten. Overigens kon niet met zekerheid worden vastgesteld dat een
bruine rat in staat was een ganzenei kapot te bijten.
Naast eieren werden ook volwassen ganzen door de vos gepredeerd. Er werden vier grauwe ganzen dood op of nabij
het nest gevonden (zie figuur 4.10). Grote Canadese ganzen werden niet dood aangetroffen. Uit de literatuur is
overigens wel bekend dat deze door vossen gepredeerd worden (Van Daele 2012).

1

Indien bij een bebroed nest, door middel van het schouwen van de eieren, kan worden bepaald hoe lang de eieren bebroed
zijn wordt dit bij de optimistische interpretatie ook bij het aantal nestdagen opgeteld. In dit onderzoek zijn echter geen eieren
geschouwd en dus is hier verder ook niet mee gerekend.
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Figuur 4.10. Een op het nest gepredeerde grauwe gans, de afgebeten kop wijst op predatie door een vos.

4.4.2 Overspoeling
Door een samenloop van meteorologische en klimatologische omstandigheden treden doorgaans tussen half maart
en half april hoge springtijen op, juist in een periode dat veel ganzen beginnen met broeden. In het nabijgelegen
meetpunt Bath worden in deze periode vrijwel elke jaar hoogwaters van meer dan 340 cm +NAP gemeten, met
uitschieters tot meer dan 400 cm +NAP in 2007 en 2008. In 2014 waren de waterstanden in de periode half maarthalf april niet uitzonderlijk hoog, met hoogste waterstanden van 337 cm +NAP op 21 maart en 338 cm +NAP op 31
maart (zie figuur 4.12).

Figuur 4.11. De foto links is gemaakt op 8 april, de foto rechts op 15 april. Te zien is dat het nest een meter is verplaatst en dat de
eieren verdwenen zijn.Het is onduidelijk of de eieren zijn weggespoeld of daarvoor/daarna zijn gepredeerd. Niet in alle gevallen
zijn sporen van vraat te zien, een vos kan de eieren ook meenemen en/of elders eten/begraven.

Op 1 april werden in totaal 7 nesten gevonden. Geconstateerd werd, na een waterstand van 337 cm +NAP, dat 5 van
deze nesten geheel of gedeeltelijk waren overspoeld. In 2 nesten waren de eieren bij de vondst warm; in 3 gevallen
waren de eieren koud. Al deze nesten werden echter gevonden door een opvliegende gans. De nesten werden dus
nog bebroed en zijn later gepredeerd. Daarom zijn ze gerekend tot de categorie ‘gepredeerd’, hoewel niet uit te
sluiten valt dat bij enkele nesten de eieren al waren afgestorven door het overspoelen. Op 14 en 18 april was er een
hoog (spring)tij van respectievelijk 339 en 352 cm +NAP (uitzonderlijk voor deze periode), waarbij 5 nesten van
Grauwe gans verloren zijn gegaan door overspoeling. Veel nesten waren vóór 18 april echter al leeggeroofd.
Daardoor valt het aantal overspoelde nesten lager uit dan normaliter verwacht zou worden na een dergelijke
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waterstand. Aannemelijk is dat een aantal van de resterende nesten tijdens dit springtij gedurende kortere of
langere tijd geheel of gedeeltelijk onder water hebben gestaan. Wanneer een nest onder water komt te staan, blijft
de gans dit vermoedelijk bebroeden totdat het letterlijk te nat onder haar voeten wordt. Wanneer een nest dus
slechts gedeeltelijk en voor kortere tijd (enkel tijdens de hoogwaterpiek) onder water komt te staan, kan het zijn dat
de eieren niet dusdanig veel afkoelen dat de embryo’s afsterven of de eieren uit het nest spoelen.
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5-jul-14
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22-mrt-14

15-mrt-14

8-mrt-14

1-mrt-14

22-feb-14

15-feb-14

8-feb-14

1-feb-14
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Waterstand 280
Waterstand 300
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Figuur 4.12. Maximum gemeten waterstanden in centimeters t.o.v. NAP per dag (dus er ontbreekt steeds 1 getij piek) vanaf 1 februari tot met
31 juli 2014 bij meetpunt Bath. Boven de NAP+300 komen de meeste kommen nat te staan; de lagere kommen al bij 280. Bij NAP+ 330 is
geconstateerd dat veel nesten nat, en dus overstroomt, zijn. (Gegevens ontleend aan de site van het Hydro Meteo Centrum Zeeland)

Samenvattend werden in de onderzochte proefvlakken 117 Grauwe ganzennesten gevonden. Van de 59 legsels die
met eieren werden gevonden gingen er 48 verloren door predatie en zijn er 5 verloren gegaan door overspoeling
(fig. 4.13). De overige 6 legsels zijn uitgekomen. In deze nesten werden kuikens gezien of was de bodem bedekt met
kapot getrapte eierschalen. In 24 van de 58 nesten zonder eieren werden in de directe omgeving kapot gebeten of
gepikte eieren gevonden. Deze zijn meegeteld als gepredeerde nesten. Dat brengt het totale aantal gepredeerde
nesten op 72. Bij de resterende 34 lege nesten werden in de omgeving geen eierresten gevonden. Van deze
restcategorie is onbekend welk aandeel gepredeerd is. In figuur 4.15 is de percentuele verdeling van de nesten over
de verschillende categorieën (uitgekomen, gepredeerd, verdwenen door overspoeling en restcategorie)
aangegeven.

Figuur 4.13. De verdeling van de gevonden Grauwe
ganzennesten over de verschillende categorieën.
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Figuur 4.14. De verdeling van de gevonden Grote Canadese
ganzennesten over de verschillende categorieën.

Bij de Grote Canadese ganzennesten werden er 21 nesten gevonden. Van de 15 nesten met eieren werden er 6
gepredeerd, zijn er 3 verloren gegaan door overspoeling en zijn er 6 uitgekomen (fig. 4.14 & 4.15). 5 nesten werden
pas aan het einde van het broedseizoen gevonden, maar op basis van de aanwezige kapotgetrapte eischalen kon
worden geconcludeerd dat het ging om uitgekomen nesten. In één nest werden geen eieren of resten hiervan in het
nest of de omgeving gevonden (restcategorie). Gezien de aanwezigheid van vossensporen nabij het nest gaat het
mogelijk om een gepredeerd nest.

Figuur 4.15. Het resultaat per soort uitgedrukt in procenten.

4.5 Jongenoverleving
De jongen bleken lastig te vinden door de grootte en ontoegankelijkheid van Saeftinghe. Een uitzondering hierop
was het Sieperdaschor waar drie families met jongen gedurende langere tijd verbleven. Deze jongen waren niet aan
een nest uit het onderzoek te koppelen maar konden wel gevolgd worden om zo de jongenoverleving te bepalen.
Verder werden alleen losse waarnemingen van jongen gedaan (zie tabel 4.5), maar aan de hand hiervan kunnen
geen conclusies getrokken worden over het aandeel jongen dat het vliegvlugge stadium bereikt.
Grauwe ganzen Grote Canadese ganzen
1 jong

1

-

2 jongen

1

1

3 jongen

3

-

4 jongen

2

2

5 jongen

1

2

6 jongen

-

1

25

26

Totaal

Tabel 4.5. Het aantal nesten met een bepaald aantal waargenomen jongen. Het totaal geeft het totaal aantal waargenomen
jongen per soort aan.

De jongen in het Sieperdaschor konden gedurende een maand regelmatig vanaf de brug geobserveerd worden, zie
tabel 4.6. Het betrof drie koppels met respectievelijk vier, drie en twee jongen. Op het moment dat de jongen voor
het eerst werden gezien bevonden zij zich reeds in een leeftijd tussen de één en drie weken, dus stadium 2-3 (zie
bijlage 19). Het is dus mogelijk dat in de week(en) hiervoor al één of meer jongen verdwenen waren. Het koppel met
vier en drie jongen verloren beiden al snel één jong. Hierna bleven de families compleet. Na 19 mei verdwenen alle
drie de families, de jongen waren op dat moment al nagenoeg volgroeid. Het Sieperdaschor is door vossen een
intensief belopen deel van Saeftinghe.
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Datum

Koppel 1

Koppel 2

Koppel 3

25-04-2014

2 ad. + 3 juv.

02-05-2014

2 ad. + 3 juv.

2 ad. + 4 juv.

2 ad. + 2 juv.

09-05-2014

2 ad. + 3 juv.

2 ad. + 3 juv.

-

12-05-2014

2 ad. + 3 juv.

2 ad. + 3 juv.

2 ad. + 1 juv.

14-05-2014

2 ad. + 3 juv.

2 ad. + 3 juv.

2 ad. + 1 juv.

16-05-2014

2 ad. + 3 juv.

2 ad. + 3 juv.

2 ad. + 1 juv.

19-05-2014

2 ad. + 3 juv.

2 ad. + 3 juv.

-

1 Jong verdwenen

1 Jong verdwenen

Tabel 4.6. Drie koppels met jongen in het Sieperdaschor konden gedurende een maand worden gevolgd.

Gedurende de looptijd van het onderzoek zijn geen directe waarnemingen gedaan van een vos noch andere
predatoren die een ganzenkuiken pakte. Ook zijn geen (sporen van) gepredeerde kuikens gevonden. De kans om dit
waar te nemen of sporen te vinden is overigens erg klein. Predatie van kuikens door vossen bleek in de praktijk niet
te onderzoeken. Het filmen van het aanbrengen van prooien op bekende burchten van vossen is mislukt. Er werd
één actieve burcht gevonden, echter op het moment van het plaatsen van de cameraval leek de burcht alweer
verlaten. Bovendien zijn vossen in het algemeen gevoelig voor het plaatsen van camera’s bij de burchten (Voslamber
et al. 2012).

4.6 Terreingebruik van vossen
Het noteren van vossensporen bleek in de praktijk geen realistische opgave. De hoeveelheid pootafdrukken bleek
dermate hoog dat het niet mogelijk was deze allemaal met gps in te meten. Bovendien werden door heel Saeftinghe
sporen gevonden en bleken er dus geen delen meer te zijn waar geen vossen voorkwamen. Om een beeld te krijgen
van hoe vossen zich gedurende het broedseizoen door Saeftinghe verplaatsen is gebruik gemaakt van de gegevens
die verzameld zijn tijdens de BMP-inventarisaties. Bij de BMP-inventarisaties wordt namelijk genoteerd of er (lokaal)
veel of weinig sporen te vinden zijn. Een opvallend hoge concentratie pootafdrukken is te vinden op de Dam naar de
Noord en de Rijksdam. Vossen maken dus dankbaar gebruik van deze kunstmatige dammen. Daarnaast werden de
randen in geulen veel door vossen belopen, doordat hier geen vegetatie staat kunnen ze hier makkelijker lopen dan
in de minder toegankelijke schorren.
Er werden 5 burchten gevonden in of nabij de onderzoeksgebieden. De burcht op de Marlemontse plaat, deelgebied
11, stond deels onder water toen deze werd gevonden. Enkele weken later werd op enkele tientallen meters afstand
van deze burcht een nieuw burcht met verse sporen en veren gevonden. Echter werd deze direct na de eerste
vondst vermoedelijk verlaten. Bij deze nieuwe burcht werd een cameraval geplaatst (zie paragraaf 3.4) maar dit
leverde geen bruikbare resultaten op.
In deelgebied 16 bevind zich een oude burcht die in 2013 werd ontdekt. Dit jaar waren er geen sporen die er op
duidden dat deze burcht nog belopen werd.
In deelgebied 17 werd eveneens een oude burcht gevonden die niet meer in gebruik was. In dit deelgebied werden
dit jaar diverse vers gegraven holen gevonden dicht langs de Dam naar de Noord (mon. med. M. Buise).
In de gasdam nabij deelgebied 13 werd een burcht gevonden die, op basis van de sporen rondom, in gebruik waren
(mon. med. M. Buise).
Voor alle burchten van vossen in Saeftinghe geldt dat zij in de breedste en hoogste zandige oeverwallen gegraven
worden of in de kunstmatig aangelegde dammen en min of meer hoogwatervrije plaatsen. Er zijn, voor zover
bekend, geen gevallen van bovengrondse nesten zoals dit in veengebieden wel eens voorkomt (mon. med. M. Buise).
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In de polders rondom Saeftinghe worden vossen bejaagd. In Saeftinghe zelf vindt geen vossenbestrijding plaats
(Calle & Castelijns 2013). Hier lopen vossen echter het gevaar te verdrinken. Zo werd gedurende het onderzoek een
verdronken vos gevonden op het Konijnenschor (Bijlage 16; foto H). Tijdens de zware storm van 5 en 6 december
2013, waarbij plaatselijk 2 meter water op het schor stond, zijn meerdere vossen verdronken, dit bleek uit de vondst
van 6 verdronken vossen in de weken na deze storm (mon. med. M. Buise).

4.7 Terreingebruik ganzen gedurende ruiperiode
Er werden dit jaar, in tegenstelling tot andere jaren, opvallend weinig ruiende ganzen gezien in Saeftinghe.
Nagenoeg alle ruiende ganzen bevonden zich in de monding van het Hondegat (zie bijlage 2). Dit waren met name
grote Canadese ganzen (± 35-40). Een groepje grauwe ganzen (± 15) bracht de ruiperiode door in de omgeving van
de Koeienuier. Bij de hoogwater observaties bleken zowel de ruiende als niet ruiende ganzen met het water mee
richting het schor te komen. In voorgaande jaren verbleven er nog enkele honderden grauwe- en een honderdtal
grote Canadese ganzen aan de rand van Saeftinghe (mon. med. M. Buise). Met laagwater hielden deze zich op aan
de hoofdgeul van de Westerschelde of verstopt in de dichte vegetatie nabij de mondingen van de grote geulen,
grote aantallen rui-veren, poep en pootafdrukken verraadde echter hun talrijke aanwezigheid (mon. med. P. Calle).
Het lijkt aannemelijk dat vossen vanaf 2013 (in dit deel van Saeftinghe) de ruiende ganzen als nieuwe prooi hebben
ontdekt. In 2014 werden er geen ruiende ganzen met laagwater in het schor meer vastgesteld wat ook op een
aanpassing van gedrag als gevolg van de vos duidt. De ganzen bleken tijdens de ruiperiode vooral zeeweegbree en
zeeaster te eten, zie figuur 4.14. Zeekraal, strandkweek en Engels slijkgras werden nauwelijks gegeten.

Figuur 4.14. de kleine geulen bieden de ruiende ganzen naast bescherming ook voedsel in de vorm van zeeaster (foto links).
Zeeweegbree werd door de ganzen veel gegeten, foto rechts: zeeweegbree met vraatsporen.
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Uit de gegevens van de laagwatertellingen blijkt een afname van ganzen in de maand juli (zie figuur 4.15)
Vermoedelijk ruit de zomerpopulatie van Saeftinghe als reactie hierop elders, bijvoorbeeld op de nabijgelegen Platen
van Valkenisse of de Hooge Plaaten. Op de Platen van Valkenisse ruien in ieder geval grauwe ganzen, er is echter niet
bekend of hier een toename van ruiende ganzen is (mon. med. S. Lilipaly). Bekende ruilocaties van grauwe- en grote
Canadese ganzen in en nabij Zeeland zijn onder andere het Markiezaatsmeer en het Krammer-Volkerak (mon. med.
P. Wolf). Uit afgelezen ringgegevens blijkt dat in België geringde grauwe ganzen de ruiperiode doorbrengen in het
Haringvliet (mon. med. S. Lilipaly). Van niet-broedende grauwe ganzen is al bekend dat ze fikse afstanden kunnen
afleggen om geschikte ruiplaatsen te vinden (Salomonsen 1968). Zo staan o.a. de Oostvaardersplassen bekend als
een belangrijk gebied voor ruiende grauwe ganzen uit Noord- en Oost-Europa, zie paragraaf 2.1.
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Figuur 4.15. De aantallen grauwe- en grote Canadese ganzen in de maand juli. De resultaten van de laagwatertellingen laten de laatste jaren
een daling van dit aantal zien. Een grafiek vanaf 1988 is opgenomen in bijlage 20. Gegevens ontleend aan de resultaten van de vogeltellingen in
Saeftinghe door Vogelwerkgroep De Steltkluut.
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5. De invloed van hoogwater
Nadat bleek dat het grootste deel van de nesten mislukte door predatie door vossen ontstond de vraag in welke
mate nesten zouden mislukken door hoogwater indien er sprake zou zijn van minder predatie. Aangezien getracht is
antwoord te geven op deze vraag nadat het onderzoek naar het broedsucces was afgerond is dit deel als apart
hoofdstuk opgenomen. In dit hoofdstuk zal eerst de aanleiding en werkwijze worden beschreven en daarna de
resultaten.

5.1 Aanleiding
Van de 117 grauwe ganzennesten werden er 72 gepredeerd, zijn er 5 overspoeld en 6 uitgekomen. Bij de grote
Canadese ganzennesten zijn van de 21 nesten er 7 gepredeerd, 3 overspoeld en 11 uitgekomen, zie figuur 4.13. Het
aandeel gepredeerde nesten is erg hoog, indien er minder predatie zou optreden is de verwachting dat er meer
nesten door overspoeling mislukken.

5.2 Werkwijze
De gevolgde werkwijze kent een aantal gebrekkigheden, doordat in eerste instantie geen rekening was gehouden
met deze vraag. Om de hoogte van de nesten te bepalen is gebruik gemaakt van de AHN-kaarten (AHN = Actueel
Hoogtebestand Nederland). Bij de maaiveldhoogte van de nestlocaties is de hoogte van het nest zelf opgeteld. De op
deze manier verkregen hoogtes zijn in een grafiek afgezet tegen de waterhoogtes. De gebrekkigheden bij deze
werkwijze worden hierna toegelicht.
Nauwkeurigheid GPS
De gebruikte GPS blijkt een gemiddelde afwijking van twee meter te hebben. Dit houdt in dat de daadwerkelijke
locatie van een nest in werkelijkheid twee meter in alle richtingen kan liggen. Het effect hiervan wordt geïllustreerd
in figuur 5.1.
Figuur 5.1. Wat de afwijking van
twee meter inhoudt wordt in deze
figuur geïllustreerd. In werkelijkheid
zou het nest overal binnen de rode
cirkel kunnen liggen. De hoogte is nu
gesteld op 2,95 m. boven NAP, maar
dit zou dus in werkelijkheid tussen
3,16 m. en 2,81m. boven NAP
kunnen liggen (een range van 35 cm).
Indien de afwijking nog groter zou
zijn, bijvoorbeeld doordat het
bewolkt was of de batterijen ver leeg
waren op het moment dat het nest
werd opgeslagen, zou het nest ook op
2,77 m. of 3,23 m. boven NAP kunnen
liggen (een range van bijna een halve
meter). Bij de interpretatie van de
resultaten dient hiermee enige
rekening gehouden te worden.

Hoogtes in rietvelden
Van de AHN-kaart zijn twee versies, AHN-1 en AHN-2. Bij AHN-2 is, ten opzichte van AHN-1, een correctie voor de
vegetatie toegepast. De hoogtes in AHN-2 zouden dus betrouwbaarder moeten zijn. De vraag is echter hoe goed
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deze correctie is. Met name voor de hoogtes van nesten in rietvelden zou dit wel eens kunnen afwijken van de
werkelijkheid. In figuur 5.2 zijn de twee kaarten weergegeven.

Figuur 5.2. De linkse kaart is uit het AHN-1, de rechtse AHN-2. Op de AHN-1 kaart zijn de rietvelden in het oostelijk deel duidelijk
zichtbaar, op de AHN-2 kaart zijn ze niet meer terug te vinden.

Periode
Bij het bepalen van het al dan niet overstromen van een nest is geen rekening gehouden met de periode waarin het
nest kwetsbaar is voor overstroming. Het kan in het begin van de broedperiode minder kwaad dat een nest
overspoeld dan in de laatste fase. Daarnaast kan het zo zijn dat een nest overstroomt op het moment dat er nog
geen eieren in liggen of als het al is uitgekomen, ook hier is geen rekening mee gehouden.
Waterstand Bath en Baalhoek
Voor het bepalen van de opgetreden waterstanden zijn gegevens van
twee meetpunten beschikbaar, namelijk het meetpunt Bath en het
meetpunt Baalhoek, zie figuur 5.3 voor de ligging van de meetpunten
t.o.v. Saeftinghe. Gemiddeld is de opgetreden waterstand bij Bath 10
cm hoger dan de waterstand bij Baalhoek. Om tot een goede
waterstand te komen is een gemiddelde van deze twee genomen. Dit
is echter de waterstand op de Westerschelde, de daadwerkelijke
waterstand in Saeftinghe zal hiervan afwijken. Vermoedelijk zal de
hoogte afnemen naarmate de geulen smaller worden en dieper
Saeftinghe in dringen.

Figuur 5.3. De ligging van de meetpunten
Baalhoek en Bath ten opzichte van Saeftinghe.

Hoogtes van de nesten
Van de nesten zelf zijn de hoogtes niet opgemeten. Om tot een goede hoogte te komen zijn naderhand de foto’s van
de nesten bestudeerd en is de gemiddelde hoogte van de nesten gesteld op 25 cm. Uiteraard zullen er nesten zijn
die hoger of lager zijn geweest.

5.3 Resultaten
Met alle gebrekkigheden in de methode in acht genomen zijn de hoogtes van de nesten afgezet tegen een lijn van
3,30 m. + NAP in figuur 5.4. Na een hoogte van 3,30 m. + NAP is geconstateerd dat nesten zijn overspoeld en
weggespoeld. De nesten zijn verdeeld per soort, grauwe- en grote Canadese gans, en per resultaat, gepredeerd,
overspoeld en uitgekomen.
Ongeveer de helft van alle nesten ligt boven de lijn. Logischerwijs ligt het grootste deel van de uitgekomen nesten
boven de lijn, en het grootste deel van de overspoelde nesten onder de lijn. Er zijn enkele uitgekomen nesten die
opvallend laag liggen en enkele overspoelde nesten die opvallend hoog liggen, dit zullen waarschijnlijk nesten zijn
met een foute hoogte. Het hooggelegen overspoelde nest van een grote Canadese gans zou wel kunnen kloppen
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doordat deze nesten op de hooggelegen oeverwallen liggen, maar daardoor dus ook dicht bij het water liggen. Het
hooggelegen overspoelde nest van grauwe gans is gelegen in een rietveld en daardoor zal de hoogte niet correct zijn.

Figuur 5.4. De hoogtes van de nesten afgezet tegen de lijn van 3,30 meter boven NAP.

De nesten van grote Canadese ganzen die opvallend laag liggen zullen waarschijnlijk een foute hoogte hebben
doordat deze nesten op de oeverwallen liggen. Met een gps afwijking van twee meter zit je hier veel sneller als bij
grauwe ganzen nesten op een verkeerde hoogte, doordat een nest op de kaart bijvoorbeeld in de geul ligt.
In de periode 20 maart – 20 april 2014 deed zich 4 keer een waterstand voor van meer dan 3,30 boven NAP, zie
figuur 4.12. Na 20 april is de eerstvolgende hoogwaterpiek boven de 3,30 meter pas weer in half juni. Nesten die
beneden de 3,30 meter lagen tussen de periode 20 april – 20 juni zullen dus niet overspoeld zijn geweest. Dit jaar lag
het aantal hoge springtijen tijdens het broedseizoen geconcentreerd in het begin van het broedseizoen. In andere
jaren kan en zal dat uiteraard anders zijn.

5.4 Discussie en aanbevelingen
Zoals eerder gesteld zitten er nogal een aantal gebrekkigheden aan de gebruikte methode. Met al deze
onzekerheden in acht genomen te hebben ontstaat echter wel een resultaat dat goed overeen lijkt te komen met de
situatie voor de vos zijn intrede maakte in Saeftinghe. In die tijd bestond de indruk dat meer dan de helft van de
nesten door overspoeling mislukte (mon. med. W. Castelijns).
De invloed van de vos op de nestplaatsen is hierin niet nader bekeken. Onder invloed van de vos hebben de ganzen
zich naar de buitenranden van Saeftinghe verplaatst. Hier zijn zij waarschijnlijk gevoeliger voor overspoeling, als op
de oorspronkelijke nestplaatsen, met name in de uitgestrekte rietvelden in het Oostelijk deel van Saeftinghe.
Indien minder nesten door vossen gepredeerd zouden worden, zouden wellicht meer nesten door vogels (zilver- en
stormmeeuwen en kraaien) gepredeerd worden. Ook dit is niet nader bekeken.
Indien er een goed en betrouwbaar antwoord gewenst zou zijn op de vraag hoeveel nesten er zouden mislukken
door overspoeling als predatie een minder grote rol zou spelen, zou dit opnieuw onderzocht moeten worden. Het is
dan belangrijk om de hoogtes van de nesten in het veld te meten met bijvoorbeeld een DGPS, op die manier worden
veel nauwkeurigere gegevens verkregen. Daarnaast zou het van belang zijn beter te kijken welke delen van het schor
bij een bepaalde waterstand onder water komen te staan.
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6. Conclusies, discussie en aanbevelingen
In dit onderzoek is het broedsucces van grauwe- en grote Canadese ganzen in het Verdronken Land van Saeftinghe
onderzocht. Per onderzoeksvraag worden de belangrijkste uitkomsten en conclusies besproken. Tevens worden
enkele methodische aspecten met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek bediscussieerd.

6.1 Conclusies
Wat is het broedsucces van de grauwe gans en de grote Canadese gans in Het Verdronken Land van Saeftinghe en in
hoeverre wordt deze beïnvloed door overspoeling en predatie?
Het broedsucces van de grauwe ganzen in Saeftinghe blijkt bijzonder laag. Gerekend volgens de klassieke methode
komt bij de grauwe ganzen slechts 5% van de gevonden nesten uit. Het broedsucces van de grote Canadese ganzen
is aanzienlijk beter, daarbij kwam 52% van de nesten uit, zie paragraaf 4.2. De overlevingskans van de nesten is
tevens berekend met de door Mayfield ontwikkelde methode. Bij deze methode worden reeds in een vroeg stadium
gepredeerde of overspoelde en daardoor niet gevonden nesten gecompenseerd. De volgens deze methode
verkregen overlevingskans van de nesten is voor grauwe ganzen 0,2% en voor grote Canadese ganzen 16%, zie
paragraaf 4.2 en tabel 4.5 voor de volledige berekening. Zelfs wanneer een meer optimistische benadering van de
Mayfield methode wordt gekozen (als de legperiode ook in rekening wordt gebracht) blijft de overlevingskans voor
nesten van grauwe ganzen erg laag met 2,8%. Voor grote Canadese ganzen wordt dan een overlevingskans van 24%
gehaald.
De waarden van de overlevingskans van de nesten liggen lager dan waarden gevonden tijdens vergelijkbare
onderzoeken in andere populaties. Zo vinden Schekkerman et al. (2000) in de Ooijpolder in de periode 1997-1999
een overlevingskans voor nesten van grauwe ganzen van 17%, paren die broeden in de voornaamste kolonie op een
eiland in deze polder halen een overlevingskans van 37%. Voslamber et al. (2012) vinden in 2012 in de Groenlanden
(een natuurgebied in de Ooijpolder) een nestsucces van 12%. Op het eiland binnen de Groenlanden ligt het
nestsucces hoger dan 40%. Het nestsucces in de Bemmelse polder ligt met 7,5% laag in vergelijking met eerdere
studies in datzelfde gebied (43% in 2003, 30% in 2006). Het nestsucces zou goed kunnen samenhangen met een
toename van het aantal vossen aldaar, zo stelt Voslamber (2011). Landelijke gemiddelden van dergelijke cijfers zijn
niet beschikbaar.
1 - In welke mate prederen vossen en/of andere predatoren de legsels van grauwe ganzen en de grote Canadese
ganzen in Het Verdronken Land van Saeftinghe?
Vossen blijken momenteel een groot deel van alle ganzennesten te prederen. Bij de grauwe ganzen werd meer dan
90% van de nesten gepredeerd. Bij de grote Canadese ganzen lag dit percentage aanzienlijk lager, daar werd ⅓ van
de nesten gepredeerd, zie paragraaf 4.4.3.
2 - In welke mate mislukken nesten van grauwe ganzen en de grote Canadese ganzen in Het Verdronken Land van
Saeftinghe door overspoeling?
In totaal mislukten elf nesten door overspoeling, hiervan waren er acht (6,8%) van grauwe ganzen en drie (14,3%)
van grote Canadese ganzen. Drie nesten van grauwe ganzen werden niet meer teruggevonden en zijn dus
vermoedelijk in zijn geheel weggespoeld, zie paragraaf 4.4.2.
In 2014 was het percentage verspoeling naar verhouding laag, dat kwam omdat de meeste nesten al snel door
vossen gepredeerd waren alvorens er een hoog tij kwam. In jaren met minder vossen zou de overspoelingsfactor
naar verhouding een stuk groter kunnen zijn.
3 - Hoe zal de populatie grauwe- en grote Canadese ganzen zich in Het Verdronken Land van Saeftinghe naar
verwachting verder ontwikkelen?
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Het gemiddeld aantal jongen bij de grauwe ganzen is 0,2 per paar. Bij de grote Canadese ganzen ligt dit gemiddeld
hoger met 1,2 jongen per paar, zie paragraaf 4.3. Landelijk is het gemiddelde aantal jongen bij grauwe ganzen dat
uitkomt per nest 4,9 (Schekkerman 2000). Van grote Canadese ganzen zijn deze cijfers niet bekend.
In 2014 werden in Saeftinghe 117 grauwe ganzen nesten gevolgd. Op basis van het aantal nesten is aangenomen dat
er 234 grauwe ganzen aanwezig waren. Door het optreden van herlegsels en de aanwezigheid van niet-broedende
paartjes kan het werkelijk aantal broedparen wat hoger of lager geweest zijn. Met een jaarlijkse overleving van 89%
(= 11% sterfte) onder adulte vogels en 83% (= 17% sterfte) onder eerstejaars (Kleijn et al. 2012 en Voslamber et al.
2012) is te berekenen hoe groot de jaarlijkse aanwas zou moeten zijn om de broedpopulatie op peil te houden. Dit
aantal vliegvlugge jongen dient na verrekening van de sterfte tussen uitvliegen en de volwassen leeftijd – die gesteld
wordt op 2 jaar (één jaar oude grauwe ganzen zijn zelden gepaard en broeden vrijwel nooit) - minstens zo groot te
zijn als de jaarlijkse sterfte van volwassen vogels.
In Saeftinghe komt men dan uit op een sterfte van (0,11*234 =) 26 adulte vogels per jaar, om die te vervangen
zouden er (26/0,74=) 35 (verrekening 17% sterfte van jongen in het eerste en 11% in het tweede jaar) jonge vogels
bij moeten komen.
Van grote Canadese ganzen zijn nog geen cijfers bekend van jaarlijkse overleving voor Nederland. Powell et al.
(2004) berekende uit ringonderzoek voor een populatie uit Nebraska een overleving van 62% in het eerste levensjaar
en 70% voor adulte vogels. Ook onderzoeken uit Nederland wijzen erop dat de overleving lager zou liggen dan bij de
grauwe gans (Voslamber 2011). Bij gebrek aan cijfers uit Nederland zijn voor de berekening van de minimale
jaarlijkse aanwas die nodig zou zijn om de broedpopulatie in ieder geval in stand te houden de cijfers uit Nebraska
gebruikt.
In 2014 werden in Saeftinghe 21 grote Canadese ganzen nesten geteld. Dat betekent een aanwezigheid van 42 grote
Canadese ganzen. Ook hier geldt vanwege dezelfde redenering als bij de grauwe gans dat het werkelijk aantal naar
boven of onder kan afwijken.
In Saeftinghe komt men dan uit op een sterfte van (0,30*42 =) 13 adulte vogels per jaar, om die te vervangen
zouden er (13/0,43=) 30 (verrekening 38% sterfte van jongen in het eerste en 30% in het tweede jaar) jonge vogels
bij moeten komen.
Zowel voor de grauwe- als voor de grote Canadese ganzen geldt dat het aantal jongen dat het nest heeft verlaten
veel lager ligt dan het aantal jongen dat minimaal nodig is om de populatie stabiel te houden. Bij grauwe ganzen
werden 25 jongen gezien en zijn er 36 nodig om de populatie in stand te houden. Bij grote Canadese ganzen werden
26 jongen waargenomen en zijn er 41 nodig om de populatie in stand te houden (zie paragraaf 4.4, tabel 4.6). Er is
niet bekend hoeveel van deze jongen uiteindelijk het vliegvlugge stadium hebben bereikt. Uit de literatuur is bekend
dat veel jongen in deze fase sterven (Voslamber et al. 2012) in Saeftinghe zal dat met o.a. de vele zilvermeeuwen,
kraaien, vossen en bruine kiekendieven naar verwachting niet anders zijn.
Op basis van de gegevens die dit onderzoek heeft opgeleverd kan geconcludeerd worden dat de populatie
broedende grote Canadese ganzen niet verder is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Alle terreindelen
waar in 2012 de hoogste concentraties grote Canadese ganzen broeden zijn dit jaar (nagenoeg) geheel
geïnventariseerd. Het blijkt dat in delen waar in 2012 nog veel nesten van grote Canadese ganzen gevonden werden
er dit jaar aanzienlijk minder waren (22 vs. 5). Nesten van grote Canadese ganzen liggen altijd op de hogere
oeverwallen langs geulen en kunnen daardoor relatief makkelijk gevonden worden, ook als het nest al verlaten of
gepredeerd is. Daardoor is het niet aannemelijk dat er veel nesten gemist zijn.
Op basis van het voorgaande kan gesteld worden dat de broedpopulatie grauwe ganzen in Saeftinghe afneemt,
tenzij ganzen van buiten het gebied zich vestigen. Van grote Canadese ganzen zijn nog onvoldoende gegevens
bekend. Het lijkt er echter sterk op dat ook deze over de sterkste groei heen zijn. Grote Canadese ganzen blijken
beter in staat hun nest te beschermen tegen predatoren en hebben gemiddeld een iets grotere legselgrootte, zie
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paragraaf 2.1. Ook het feit dat ze later beginnen met broeden maakt ze minder kwetsbaar, in die periode is er
immers minder kans op verspoeling. Ook is de vegetatie dan hoger waardoor de nesten en later de jongen mogelijk
minder snel worden gevonden door predatoren. Hierdoor is de reproductie hoger en blijft de groei van de populatie
langer doorzetten. Vergeleken met 2012 zijn er dit jaar beduidend minder nesten gevonden, wat een aanwijzing zou
kunnen zijn dat de populatie een kantelpunt bereikt heeft.
In hoeverre het aantal broedparen door het slechte reproductiesucces zal afnemen is de vraag. Eerder bleek de
populatie ondanks dat het merendeel van de nesten verspoelde immers toch te kunnen groeien (als gevolg van
immigratie uit andere gebieden). In beide gevallen betreft het een sinkpopulatie waarbij de grote Canadese ganzen,
door hun relatief hogere broedsucces, waarschijnlijk minder snel zullen afnemen dan de grauwe ganzen.
4 - Waar foerageren de oudervogels met de jongen?
Jongen werden nauwelijks teruggevonden nadat ze het nest verlaten hadden, de jongen die werden gezien in de
eerste weken nadat ze de nesten hadden verlaten bevonden zich op de schordelen met de dichtste vegetatie, vaak
in de buurt van kleine geultjes waarin ze bij onraad wegvluchtten. Naarmate de jongen ouder werden, werden ze
ook gezien in de grotere geulen. En later als ze al bijna vliegvlug waren bevonden ze zich tussen de grotere groepen
ganzen aan de randen van Saeftinghe, zie paragraaf 4.5.
Er is geen aanleiding om aan te nemen dat oudervogels met niet vliegvlugge jongen in de omliggende polders van
Saeftinghe foerageren. Hoewel hier relatief voedselrijker voedsel te vinden zou zijn, is het tamelijk ontoegankelijk
voor de jongen. Bovendien zijn in de aanliggende polders weinig vluchtmogelijkheden in de vorm van water
aanwezig.
5 - Waar verblijven de ruiende grauwe ganzen en de grote Canadese ganzen in Het Verdronken Land van Saeftinghe,
en wat eten zij? Zijn ze tijdens het ruien ook kwetsbaar voor de vos?
Dit jaar waren er bijzonder weinig ruiende ganzen in Saeftinghe. De ruiende ganzen die er wel waren zaten vooral in
(de omgeving van) de monding van het Hondegat, zie paragraaf 4.7. Tijdens de ruiperiode zijn geen (sporen van)
gepredeerde ganzen gevonden, wat overigens zeker niet betekent dat deze ook niet heeft plaatsgevonden. Het
aantal ruiende ganzen dit jaar volgt de dalende trend van aantallen grauwe- en grote Canadese ganzen die worden
geteld tijdens de laagwatertellingen in juli (figuur 4.15). Een mogelijke verklaring voor deze afname zou kunnen zijn
dat ganzen de veiligere platen in de Westerschelde zien als geschiktere locaties om de rui door te brengen. De nabij
Saeftinghe gelegen Platen van Valkenisse zouden een geschikte locatie kunnen zijn. Deze locatie blijkt door ruiende
ganzen te worden gebruikt maar helaas ontbreken telgegevens om deze trend wel of niet te kunnen waarnemen
(mon. med. S. Lilipaly).
6 - Indien er sprake zou zijn van minder predatie door vossen, in welke mate zouden nesten dan mislukken door
overspoelen en wegspoelen?
Het overspoelen van nesten hangt sterk samen met het optreden van hoge springtijen, welke op hun beurt afhangen
van een aantal factoren. Het is dus lastig te voorspellen hoeveel nesten er zouden mislukken indien er minder nesten
gepredeerd zouden worden. Gesteld zou kunnen worden dat indien een hoge waterstand van meer dan 3,30 meter
boven NAP optreedt gedurende de broedperiode van de ganzen ongeveer de helft van de nesten overspoeld.
Hoeveel van deze nesten dan mislukken hangt sterk af van hoe lang het nest onder water staat en in welke fase van
de broedperiode het legsel zich bevindt.

6.2 Discussie
Eigen effect op onderzoek
In hoeverre zoekactiviteiten om nesten en broedsels te vinden een negatieve invloed (verstoring) hadden op het
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broedsucces is niet onderzocht. Het wekelijks verjagen van het broedende vrouwtje (dus 4-5 keer tijdens de
broedfase) zal zeker invloed hebben. Uit eigen waarnemingen en het onderzoek van Berend Voslamber in 2012
bleek dat in het algemeen de vrouwtjes binnen een half uur tot een uur terug op het nest waren. Binnen die periode
kan echter zeker predatie door zwarte kraaien of meeuwen optreden. Door terugcontrole is duidelijk geworden dat
dit niet of nauwelijks gebeurd. Van slechts één ei is immers predatie door een vogel vastgesteld. Verder kan door het
bezoek de dekking rond het nest beschadigen. Dit laatste was met name het geval in de deelgebieden waar het
aandeel riet erg groot was. Dit zou de nesten toegankelijk kunnen maken voor vossen. Hoewel grauwe ganzen
normaal een duidelijke voorkeur hebben voor rietvelden, bleek er in Saeftinghe een groot deel van de nesten in
zeebies / strandkweek te liggen, zie paragraaf 4.1.1. Om het maken van paden te voorkomen werd geprobeerd zo
min mogelijk vegetatie plat te trappen en steeds een andere route te kiezen. In hoeverre de bezoeken desondanks
tot extra vossenpredatie heeft geleid is onbekend. Vermoedelijk is het effect maar beperkt, aangezien ook met
regelmaat nieuwe nesten werden gevonden die al door vossen werden gepredeerd, zie paragraaf 4.1.2. Het lijkt er
op dat de vossen de schorren zeer intensief afstruinen op zoek naar nesten.
Het gebruik van de camera’s is mislukt
Het inzetten van de cameravallen is mislukt, dit kwam mede door de slechte kwaliteit van de aangeleverde camera’s.
Daarnaast bleken vossen gevoelig voor het plaatsen van de camera’s. Bij het onderzoek van Voslamber et al. (2012)
bleken cameravallen de enige betrouwbare manier om de juiste predator te achterhalen. In Saeftinghe is de vos,
voor zover bekend, de enige predator die in staat is een gans van het nest te jagen en de eieren te prederen. In die
zin is het mislukken van dit deel van het onderzoek dus van geringe invloed op de resultaten.
Het onderzoek dekt niet geheel Saeftinghe
Gezien de grootte en de aard van het terrein was het niet mogelijk om geheel Saeftinghe op nesten te
inventariseren. Bij het onderzoek is gefocust op de delen waar de concentraties nesten het hoogst zijn, op die
manier zijn dus de meeste nesten in dit onderzoek meegenomen.
Veel nesten werden gevonden nadat begonnen was met leggen en broeden
Bij aanvang van het onderzoek waren al veel nesten bebroed. Hierdoor valt het berekende aantal nestdagen (nodig
voor het berekenen van het nestsucces met de methode van Mayfield) waarschijnlijk laag uit. Dit resulteert in een
lager uitkomstsucces.

6.3 Aanbevelingen
Een combinatie van de integrale broedvogel-. laagwater- en ruitellingen en BMP tellingen geven een aardig beeld
van de ganzenontwikkelingen in Saeftinghe. Nu met dit onderzoek ook voor het eerst het broedsucces is vastgesteld
is er veel kennis aanwezig. Aanbevolen wordt om de bestaande onderzoeken voort te zetten en een onderzoek naar
het broedsucces op een later tijdstip nog eens te herhalen. Alleen zo kan immers worden vastgesteld of Saeftinghe
een sinkgebied voor overzomerende ganzen blijft. Indien er weer een onderzoek komt naar het broedsucces is het
wel van belang om al eerder te beginnen (begin maart). Een onderzoek naar het opgroeisucces zou ook zeer
interessant zijn, de uitvoering is echter niet eenvoudig. Mogelijk zouden diverse paren gezenderd kunnen worden
zodat deze ouders gevolgd kunnen worden zodra ze met hun jongen de nesten verlaten. Een halsband of zender
onderzoek van broedende ganzen zou ook interessant zijn omdat zo meer informatie kan worden verkregen over het
gedrag en waar ze ruien. Berend Voslamber (SOVON) heeft aangegeven hier graag over mee te willen denken.
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Bijlage 11 Nesten (2014) deelgebied 17
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Bijlage 12 Foto impressie nesten
A

B

C

D

E

F

G

H

A)Een nest van een grote Canadese gans op een oeverwal, in dit geval is de oeverwal bedekt met een laag veek. B)Een nest van een grote Canadese gans, 1 jong
van hoogstens enkele uren oud ligt in het nest, 2 andere eieren zijn aan het uitkomen. C) Een grauwe ganzennest in een open riet vegetatie. D) Een grauwe
ganzennest in een dicht aaneengesloten rietveld. E) Een grote Canadese gans drukt zich plat op het nest. F) Een ganzenjong van één week oud verstopt zich in de
vegetatie. G) Nadat een ganzennest gevonden wordt, worden alle relevante gegevens opgeschreven. H) De eieren worden individueel genummerd met een nest
nummer en ei nummer.
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Bijlage 13 Foto impressie predatie
A

B

C

D

E

F

G

H

A) de resten van een door een vos gepredeerde gans. B) De grote hoeveelheid veren rondom het nest, en de vondst van een half opgegeten gans nabij het nest,
wijzen erop dat een vos een gans op het nest gepredeerd heeft. C) Een afgebeten kop wijst op predatie door een vos. D) Een gepredeerd ei dat al enige tijd
bebroed is geweest. E) Eierschalen op geruime afstand van een nest, de sporen wijzen op predatie door een vos. F) Het enige ei waarvan bij zekerheid kon
worden vastgesteld dat het gepredeerd was door een meeuw (Dit werd tevens bevestigd door Berend Voslamber). G) De schalen van een uitgekomen ei, een
beaderd vlies binnenin en het afgedrukte bovenste deel wijzen op uitkomst. H) Een ei dat door vos is gepredeerd kan soms lijken op een uitgekomen ei.
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Bijlage 14 Foto impressie overspoeling
A

B

C

D

E

F

A) Een doorweekt nest en eieren naast het nest wijzen erop dat het nest is overspoeld. B) Een inventarisatie na een hoog springtij leverde veel losse eieren op.
C) Een nest van een grote Canadese gans, zoals alle nesten van grote Canadese ganzen gelegen op een hogere oeverwal dicht langs een geul. D) Hetzelfde nest
als op foto C, te zien is dat het nest uit elkaar ligt. Het veek pakket rondom het nest is tevens erg nat. Dit alles duidt erop dat het nest door overspoeling mislukt
is. E) Een nest van een grauwe gans. F) Hetzelfde nest als op foto E, te zien is dat het nest een meter is verplaatst en dat de eieren verdwenen zijn. Het is
onduidelijk of de eieren zijn weggespoeld of daarvoor/daarna zijn gepredeerd.
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Bijlage 15 Foto impressie cameravallen
A

B

C

D

E

F

G

H

A) Een nest van een grote Canadese gans waarbij een cameraval is opgesteld. B) De grote Canadese gans zit op het nest. C) Te zien is dat ook onder het broeden
wordt verder gebouwd aan het nest. Hiervoor verzamelt het vrouwtje nestmateriaal in de omgeving van het nest. D) Het vrouwtje staat in dreigende houding op
het nest. E) De foto’s laten zien dat er regelmatig veel meeuwen boven het nest vliegen, toch vindt er geen predatie plaats en komt het nest uit. F) Een
cameraval opgesteld bij een nest van een grauwe gans, op deze foto is te zien dat het nest inmiddels is uitgekomen. G) De jongen liggen in het nest. H) Ook
moeder gans staat op het nest, kort hierna zullen ze het nest definitief verlaten.
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Bijlage 16 Foto impressie vossensporen
A

B

C

D

E

F

G

H

A) De vossenburcht op de Marlemontse plaat, deze stond bij de vondst vol water. B) Dezelfde burcht enkele weken later, de vegetatie en spinnenwebben laten
zien dat de burcht niet meer belopen is. C) Een nieuw gat gegraven in een overwal, op enkele tientallen meters van de eerder gevonden burcht op de
Marlemontse plaat. D) De in 2013 gevonden burcht in onderzoeksgebied 16, er waren dit jaar geen sporen om aan te nemen dat de burcht belopen is. E) Tijdens
de inventarisaties en controles werd zo goed mogelijk geprobeerd de pootafdrukken van vossen vast te leggen. F) Vossen bleken een voorkeur te hebben voor
de randen van de geulen, door het ontbreken van vegetatie loopt dit aanzienlijk makkelijker dan de schorren. G) Het voordeel van een gebied als Saeftinghe is
dat pootafdrukken na ieder hoogwater vervagen waardoor een goede inschatting kan worden gemaakt van de intensiteit van de vossen. H) De op het
Konijnenschor verdronken vos bewijst dat ook de vossen in Saeftinghe niet zonder gevaar leven.
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Bijlage 17 Nestcontroleformulier
Ronde:
Nest
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BMP:

Datum:

Eieren GPS

HW:
Warm Opmerking
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Bijlage 18 Predatieformulier (Bron: Voslamber et al. 2012)
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Bijlage 19 Jongenstadia (Bron: Voslamber et al. 2012)
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Bijlage 20 Resultaten laagwatertellingen in juli (Bron: vogeltellingen in Saeftinghe door
Vogelwerkgroep De Steltkluut)
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