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Beste Zeeuwse Ganzen- en Zwanentellers,
Velen van jullie waren in oktober al snel klaar met hun ganzenrondje. Tjonge, wat was er weinig te zien!
Niet alleen in Zeeland, maar in heel Nederland waren er opvallend weinig noordelijke ganzen binnen.
Enerzijds past dat goed in het huidige klimaatbeeld: hoe later vorst en kou in het noorden op gang komen,
hoe minder haast de ganzen krijgen met hun zuidwaartse tocht. En ja, Zeeland ligt dat toch weer een paar
honderd kilometer verder van die broedplaatsen dan het noorden van Friesland en Groningen: logisch dus dat
dit klimaateffect hier extra stevig aankomt. In dit licht waren we heel benieuwd naar wat de novembertelling
zou brengen. Wel, een heel ander beeld, kunnen we wel zeggen! Flink wat ganzen bleken inmiddels de weg
naar de provincie gevonden te hebben. Niet alleen ganzen trouwens, er waren ook wat Kleine Zwanen te
vinden. Naast de kleine aantallen op de traditionele pleisterplaatsen nabij het Markiezaat, St.
Philipsland/Duiveland en West Zeeuws-Vlaanderen viel de aanwezigheid van een groep Kleine Zwanen op
Walcheren op.
De in oktober nog geheel afwezige Toendrarietgans was nu toch alweer op diverse locaties te vinden. Het
belang van Noord-Beveland voor deze soort lijkt de laatste jaren toe te nemen; hier werd ook ditmaal de
grootste groep gemeld. Daarnaast zaten deze ganzen vooral op de bekende locaties rond DreischorZonnemaire, de Kop van Ossenisse en ten oosten van Breskens. De landelijke verspreidingskaart toont dat de
aantallen in Noordoost-Nederland flink boven die in Zeeland lagen. We zijn benieuwd of dat beeld in
december wat genuanceerder zal zijn. Overigens was er half november ook doortrek van Kleine Rietganzen
langs de kust en werden er nabij Burgh-Haamstede ook wat pleisterende ex geteld. Kennelijk is de slinkende
Vlaamse winterpopulatie nog niet geheel verdwenen…
Kolganzen waren zoals gebruikelijk vooral in Zeeuws-Vlaanderen te vinden, daarnaast valt de relatief ruime
verspreiding op Schouwen-Duiveland en langs de Thoolse zuidkust op. In de Yerseke en Kapelse Moer
waren de aantallen nog wat mager. De Brandgans doet het in dit van oudsher belangrijke ganzengebied beter.
Na de (niet afgebeelde) Grauwe Gans was dit de meest verspreide ganzensoort tijdens de novembertelling.
Het verschil tussen de forse aantallen op Schouwen en het mager voorkomen op Noord-Beveland is
opvallend. Op Tholen lijkt de verspreiding beperkt tot de zuidkust.
De komende maanden zou een gebrek aan voedsel op de akkers voor sommige soorten een probleem kunnen
worden. Mede door het technische weer zijn veel aardappel- en andere akkers al geoogst en geploegd, de
hoeveelheid oogstresten op het land is minimaal. Als de bietenoogst net zo efficiënt verloopt, zal er op de
akkers al snel weinig te halen zijn voor de Kleine Zwanen, Toendrarietganzen en andere
akkerfoerageerders…
De decembertelling is gepland voor het weekend van 15/16 december. Hopelijk lukt het eenieder om zijn of
haar gebieden te bezoeken. Ik wens je vast een mooie telling!
Over een maandje kun je een extra dikke midwinter-nieuwsbrief verwachten, boordevol informatie over het
verloop van de midwintertelling van januari dit jaar. Hopelijk wordt die telling ook in januari 2019 weer een
succes!
Met vriendelijke groet,
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jan-Willem Vergeer

Kleine Zwaan, november 2018

Toendrarietgans, november 2018

Kolgans, november 2018

Brandgans, november 2018

Teldata:
De maandelijkse tellingen in de periode december 2018- april 2019 zijn gepland op de volgende data:
15 december
16 februari
13 april
12 januari
16 maart
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