MAAR TEN J.J . E. LOONEN

Broeden in
dekou
Ganzen, groene gol ven
en kosten va n oude rschap
'lo vrij als een vogel in de lucht', luidt een gevleugelde
uitdrukking. Vliegend leggen ganzen enorme afstan
den af om tijdens de trek een keten van voedselgebie
den te benutten. Maar na het uitkomen van de eieren is
er voor ganzen in het hoge noorden van de spreek
woordelijke vrijheid geen sprake meer. De vogels blij
yen zeven weken lang aan de grond. Terwijl hun jongen
tot een twintigvoudig gewicht moeten toenemen, ver
liezen de volwassen ganzen hun slagpennen. D~hele
familie is in die tijd beperkt tot een klein gebied, waar
predatoren en voedselschaarste hun leven bedreigen.
Welke hindernissen moet een gans nemen om in het
hoge noorden zijn jongen te kunnen grootbrengen?

Tegen woord ig is bee alge m een bekend dae
ganzensoorcen, zoals de Rot- en Brandgans, in
het voorjaar naar het noorden trekken om daar
ee broeden. In de zeseiende eeuw verklaarde
men het verdwijnen en terugkomen van de
wintergas ten ecluer heel anders. In Scho tland
zouden bomen staan waaraan zeer speciale
vrucheen groeiden . Als de vrucbten van de ze
boom in het waeer vielen, dan oncwikkelden
ze zicb eerse toc Eendenmosselen, waaruir in
hee najaar renslo tte de ganzen kwa me n
(fjguur 6- ]).
De eersee publicaeie waar in deze Jegende
werd OIHzenu \vd , was h et scheepsjournaal van
de beroemde expeditie van vVillem Barentsz.
Op 21 juni I S96 ontdekcen de poolreizigers
op Spits bergen broedende ganzen . Toch duur
d e h et nog vele Jare n eer deze ken nis ge
meengoed was . Dankzij hee fabeltje konden
rooms-katholie ken ganzen nameli jk (Ot de V1S
sen rekenen, waardoor ze deze op VTijdag (Och
mocheen eeen.

Waarom trekken de gan zen naar hee h og e
noorden - zoals Spies bergen - om te bro eden
(figuur 6-2)7 Dat heeft te m aken m et hu n dieee
\'an gras dat ni et zo gemakkeliJk verteerbaar is.
Een grooe dee! van die voedsel bes taat uie cel
lulose, da t alleen maar door bacterien kan wor
den afgebroken. Grote herbivoren hebben ruim
te in h un maag-darmkanaal waar baceerien de
cellulose over een periode van vaak meerdere
dagen afbreken . BiJ een koe gebeun dat voor
namelijk in de pens; bij een paard in de blin
de darm .
Een gans is een kleine herbivoor. Zij n maag
darmkanaal is ook kleiner waardoor de ruim
te ontbreekc om bacterien op grote schaal voor
de venering in te zetten. De strategie van d e
gans is o m cellulose nauwelijks te verteren en
het voedsel met een groee vaarc door het maag
dar mkanaal te laten passeren: het gegeten voed
set yerlaat al na anderhalf uur als keutel het li
chaam (figuur 6-3). Daarom is het voordelig om
zo goed m ogelijk ve rteerbaar gras ee eten. Een
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Figuur6-7.

Een illustratie uit Gerard's Herbal (1633) waarin aangegeven
wordt dat de Brandgans zich ontwikkelt uit eendenmosselen.
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dier bestaat bovendien voor een veel groter
deel uit eiwit dan een plant; daarom selecte
ren alle planteneters graag op planten met een
hoog eiwitgehalte_
In het vroege voorjaar is gras een prima
voedselbron voor ganzen want het is goed ver
teerbaar en rijk aan eiwit. Hoe noordelijker je
komt, hoe later het voorpar begint. Door in
het voorjaar - meestal met tussenstops - naar
het noorden te vliegen, volgen de ganzen deze
'groene golf' van groeiend voorjaarsgras. Ze
halen de groene golf zelfs in, want als de kui
kens in de Arctis uit het ei komen, begint daar
net het voorJaar en kan wederom geprofiteerd
worden van kwalitatief goed voedsel.
Dit patroon in beschikbaarheid van gras
sen van hoge kwaliteit is waarschijnlijk de be
langrijkste reden waarom de ganzen in het
voorjaar naar het noorden trekken_ Daarnaast
kan ook nog een rol spelen dat in de Arctis
minder predatoren en voedselconcurrenten
voorkomen, omdat de koude winterperiode
hun aantallen daar beperkt. Verder kunnen de
ganzen in het noorden gedurende de zomer
profiteren van het continue daglicht, waardoor
ze een ritme van eten en rusten kunnen aan
houden, dat een zo goed mogelijke vertering
toestaat.

Spitsbergen

Figuur6-2.

De trekroute van de brandganspopulatie van Spitsbergen die in
Zuidwest-Schotland overwintert.ln het vroege voorjaar volgen ze
stapsgewijs de groene golf van het groeiende voorjaarsgras tot
halverwege de Noorse kust. Dan vliegen ze in een keer door naar
Spitsbergen. Na het broedseizoen vliegen ze eerst naar
Bereneiland om vandaar in een keer naar Schotland te vliegen.
Deze lange terugtocht over zee isvoor veel jongen te zwaar. Een
aanzienlijk deel overleeft het niet.

Groninger onderzoekers zijn de ganzen
achterna gereisd om er achter te komen wat
zich in de broedgebieden afspeelt. Daarbij zijn
ze op Spitsbergen terechtgekomen omdat dit
Noorse eiland een van de best toegankelijke
plaatsen in de Arctis is en omdat daar
Brandganzen in kolonies broeden_ De
Spitsbergen-Brandgans vormt een kleine po
pulatie die in een klein gebied in Schotland
overwintert. Een ideale populatie om vogels
individueel te merken, hun gedrag te bestu
deren en vast te stellen wat het broedsucces en
de overleving van deze dieren is_
De zomer is erg kort in het hoge noorden
en er moet veel gebeuren: eieren leggen, 23
dagen broeden, en de jongen moeten opgroeien
van ongeveer 70 gram naar 1_400 gram_ Zodra
er sneeuwvrije plekken zijn om een nest te
maken, beginnen de ganzen met het leggen
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Figuur6-3.

Aan he! einde van het broedseizoen ligt het foerageergebied van
de Brandganzen bezaaid met keutels.

van eieren. Daanoe gebruiken ze een deel van
de vetreserves die ze uit het zuiden mee heb
ben genomen.
Er is een dUidelij ke taakverdeling binnen
het paar. Het vrouwtje legt en bebroedt de ei
eren terwijl het mannetj e waakt (figu ur 6-4).
He t vrouwtj e heeft twee zogenoemde broed
vlekken op haar borst: daar is de huid sterk
doorbloed en hee ft weinig veren. Deze plek
ken zorgen v~~r een goede warmte-overdracht
naar de eieren.
De taak verdeling leidt enoe dat het vrouw 
tje zowat al haar lichaamsreserves heeft ver
bruikt als de jongen uitkom en, waardoor h et
bewaken va.n de Jongen gelleel v~~r rekening
van de man komt. 0111 die reden is het vaak
gemakkelijk om aan een paar met klei.ne Jon 
gen te herkennen wie de man en wie de VTOUW
is. De man staat de geb ele tijd alert rond te kij
ken, terwijl het VTouwtje zowat ongestoord eel.
Hoe minder de vrouw het nest hoe ft te ver
laten om te gaa.n eten, hoe groter de kans dat
het legsel overleefl. Door in te teren op de eigen
ve tvoorraden probeert de broedende gans zo
veel m ogeliJk op het nest te blij ven zitten en
besteedt ze slecht s 20 minuten p er dag aan
voedsel zoeken. Door de nesten de gehele dag
te observeren, namen we vvaar dat sommig e
vrouwen precies \Ne ten op welk moment en
op w elke p lek ze vee I voedsel kunnen ver
wachten . Ond er de smeltende sneeuw kwa
m en knoppen van w ilgen en paarden staarten
tevoorschijn . De eerste gans had een rijke dis
aan dit voedsel, maar voor een C'Neede of derd e
bezoeker viel er haast niets m eer te halen . Steeds
weer bleken dezelfde ganzen overal de eerste
te zijn. Dit w aren juis t de ganzen die in staat
waren succesvol hun legsel uit te broeden.
Als begin juli de eieren uitkomen is het

Figuur6-5.

Deze Poolvos heeft net een groot brandganskuiken verschalkt.
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Figuur6-4 .
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Een paartje Brandganzen bij het nest.De pootring; die de waken
de man draagt, maakt hem door kleur en inscriptie individueel
herkenbaar.
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vrouwtje broodmager, maar zaals gezegd is het
groeiseizaen voor gras nu ook op Spitsbergen
begonnen. Samen met de Jongen gaan de ou
ders op stap, De productiefste voedselgebieden
bevinden zich aan de randJes van meertjes op
de toendra. Daar bevindt zich een mosmat met
daarin een hoge dichtheid aan grasJes.
Heel efficient vreten de ganzen de blade
ren van de grasjes tu ssen het mos uit. In eer
ste instanti e hjkt het daarom alsof er in de ze
gebieden geen gras staat. Maar als je een stuk
je gaas n eerzet waarbinnen het gras niet wordt
begraasd, dan bliJkt dat er zander begrazing in
een seizoen toch een behoorlijke grasmat ont
staat.

maken zadat de res t van de famili e kan foera 
geren Vooral de grote families zijn hierbij in
het voordeel. Hoe groter de familie, ho e vaker
de andere ganzen uit de weg gaan en ruimte
rna ken . Deze dominantie han gt werkelijk af
van het aantal jongen. Zodra de familiegroo t
te verand ert doorda t er kuikens gepredeerd
zijn, wordt de dominantie lager. Ook het waak
gedrag van de ouders blijkt sterk af te hang en
van de familie grootte. Mannetj es van grote fa 
milie s besteden een groot deel van hun tijd aan
waken of vec hten.

Ruien

Naast broeden en jongen groo tbrengen ge
bruiken de ganzen de zomerperiode om hun
vlellgelveren te vervan gen. ledere vogel mit
Door grasspruitjes te mer ken en iedere week eens per jaar ziJn veren. De kanarie bij 1I thuis
de lengte van de versc hillende bladeren te doet dat vee r voor veer, waardoor hij steeds
m et en, weten we dat het gras maar een korte kan blijven vliegen. Een gans verliest in een
periode van sterke groei heeft. Vanaf midd en dag echter al zijn vli egveren, waarna deze ge
juli neemt de groei af om tenslo tte half au -. lijktiJdig vveer aangroeien.
Enerzijds is dat een mooie aanpassing, omdat
gustu s definitief te stoppen. De ganzen m oe 
ten daarom steed s verder de toendra op om de volledige rui daardoor kon er duun en de
voedseJ te vinden . Maar op de toendra liggen uuders toch al moesten optrekken met niet
vliegende jongen . And erzijds beperkt het de
Pool vossen op de lo er.
PooJvossen zi jn een groot gevaar voor de actieradius vail de ganzen sterk . Vliegend kun
ganzenfamilies (figuur 6-5). Zodra een vos zijn nen ze gaan en staa n waar ze wi ll en. Lopend
kans sch oon zi et, spring t hij midden in een kunnen ze een veel kleinere afstand afleggen .
groep ganzen en biJt hij het ene na h et ande Bovendien zijn ze veel kwe ts baarder voor pre
re kuiken de kop af. Heel soms lukt h et een datoren.
kuiken om vlak voordat de rover toehapt zich
Ouders en Jongen zijn tegelijkertijd weer
tegen de grond te dmkken en zich doo d te vliegvlug. Na een maand van opvetten en oe
houden. De vos bijt dan niet door en rent naar fenen moet de trektocht naar Schotland weer
het volgende kuiken.
ondernomen worden, want Spitsbergen wordt
De hele groep ganzen zet ondertussen een steeds kouder en donkerder. Deze trektocht van
sprint in naar het dichtstbij zijnd e water, "vaar 3.000 kilometer - voornamelijk over zee, met
ze veilig zi jn. Daarna gaat de vos druk bezig als brandstof enkelli chaamsreserves - blijkt de
m et verstoppen en begraven van aile gedode ulti eme test of de timing en h et ved oop van
kuikens. Een deel van zijn buit zal hem door het zomerseizoen goed was.
de winter heen !TlOeten helpen. In een seizoen
kan een Poolvos honderden kuiken s prederen. Keuzes
Zijn aanwezigheid dwingt de ganzen om dicht
bij de waterkant voedsel te zoeken.
Om de keuzes die de ganzen maken te b e
Sam engedrongen op de paar veilige plek  grijpen, m oeten we ze individueel humen her
ken vlakbi j w ater is de concurrentie om de kennen. Daanoe worden zo veel mogelijk in 
goede plekken groot. Rustig eten is er daarom dividuen in de ruitijd geringd. Omdat ze niet
niet bij , met name voar de vaderganzen, Constant kunnen vliegen , zljn ze te van gen door een V
dreigen ze naar andere ganzen , om ruimte te vorm van anderhal ve meter hoge netten o p te
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Geen ongebreidelde groei

zenen en de dieren ill deze fuik te driJven (fi
guur 6-6) . In praktijk vraag t deze manier van
vangen het nodige geduld en heel wat men
sen om te zorgen dat ze ook werkelijk de fuik
ill vluchten.
Nadat we de ganzen gevangen hebben,
wachten we eerst anderhalf uur totdat de vo
gels hun dar men hebben leeggepoept en we
ze schoon aan de haak kunnen wege n . Naast
ringen en wegen meten we ook de groone van
de ganzen . Daardoor weten we m eer over de
lichaamsreserves van volwassen ganzen en de
groeisnelheid van de kuikens. Tenslotte meten
we de lengte van een slagpen. Door bij vol
wassen dieren, die twee keer in dezelfde rui
periode worden gevangen, de leng te van de
slagpen te vergelijken, weten we dat iedere slag
pen ongeveer 7 millimeter per dag groeit (fi 
guur 6-7). Ondanks deze hoge groeisne lheid
duurt het toch nog 26 dagen eer de ganzen
weer vliegvlug zijn.
Wat hebben we met al deze m etingen kun
nen aantonen) Dat de groei van de kuikens erg
gevoelig is voor de voedselsituati e. Kuikens die
vroeg in het jaar geboren zijn, groeien veel
sneller dan latere kuikens. Doordat de grasgroei
in de loop van de zomer afneemt en doordat
de later geboren kuikens geconfronteerd wor
den met gebieden die leeggeten zijn door hun
voorga ngers, zijn ze gemiddeld 12 gram li ch 
ter voor iedere dag dat ze later geboren zlJn .
De langzame groei van de latere kuikens
hee ft enorme consequenties. Vaa k is er onvol 
doende tijd voor de late kuikens om sterk ge
noeg te worden om de trektocht naar Schotland
aan te kunnen. De kans dat een kuiken Schotland
haalt, ne emt daardoor sterk af met de geboor
tedatum.
Kuikens in een grote familie groeien snel
ler dan kuikens in een kleine familie. Dit past
bij onze obserntie dat ouders met meer kroost
vaker gevechten winnen en daardoor onge
stoord op de beste plekjes voedsel kunnen zoe
ken. In eerste instantie lijkt het erop dat de
beste o ude rs de grootste fa milies kriJgen m et
de snelst groeiende kuikens; expe rimenteel
werk liet echter zien dat niet de ouderlijke kwa
liteit maar de fa miliegrootte voo r dit voordeel
zorgt.

Naast deze verschillen ill de kUikeng roei
russen families, varieert de groei van kuikens
ook sterk russen jaren. In de periode van 1991
tot 1996 groeide n de kuikens ieder jaar lang
zamer. In 1991 wogen de kuikens 1.2 30 gram
toen ze 3 S dagen oud wa ren. In 1995 was dit
970 gram. Dil is op dezelfde leefuJd slechts 79
procent van het gewicht in 1991 1
Dit ve rsch il had grote gevolgen voor de
overlevin g. In 199 1 zagen we de helft van de
kuikens terug als volgroeide 'jaarling' in de vol
gende zomer. In de daaropvolgende jaren Jiep
dat aandeel terug tot een kwart . Maar daar bleef
he t met bij: ook de volgroeide jo ngen die het
wei haalden bleken kleiner te blijven. Het te
kort aan voedsel had een blijvend effect op li
chaamsgroo tte
De langzame groei bleek samen te han gen
met de toegenomen aantallen ganzen in h et
onderzoeksgebied. De populatie nam toe v~n
246 adulten in 1991 naar 609 adulten in 1995.
Meer ganzen be tekent ook meer concurrenten
om het beschikbare voedsel. Niel aileen groei
den de kuikens langzamer, overleefden ze slech
ter en we rden de adulten kleiner, maar ook het
gewicht van eenzelfde gans die in twee ach
tereenvolgende jaren tijdens de rui we rd ge
vange n , nam af. jV met al een belan grijke con
statering, o mdat dit proces aangeeft dat de aan 
tallen ganzen niet ongebreideld kunnen blij
yen toenemen.
Onze verbazing was groot toen in 199 6 de
kuikens ineens weer even hard groeiden als in
1991 . Wat was er gebeurd) Om nog onver
klaarbare reden ware n er in 1996 geen vossen
in h et onderzoeksgebied. De groep ganzen was
behoorlijk groot, maar bleek zich ineens te ver
spreiden over de gehele toendra. In gebieden
die voorheen niet bezocht werden omdat er
geen veilig water in de buun w as, lagen nu de
ganzen gewoon te slapen. Deze uilbreiding van
het voe d se lgeb ied zo rg de voo r b etere op
groeicondities. De Poolvos had niet allee n een
direct effect op de populatiegroei door zijn pre
da tie, maar ook een indirec t effec t, doordat zijn
aan wezigheid het bruikbare voedselzoekgebied
verkleinde en daar mee de onderlinge concur
renae tussen de ganzen deed toenemen.
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Figuur6-6_

Figuur6-7.

Brandganzen zijn gedurende de rui makkelijk te vangen omdat ze
niet kunnen vliegen. Deze ganzen zijn vanaf het meertje op de
achtergrond in het vangnet gedreven en worden na ringen,
wegen en meten weer losgelaten.

Een ruiende Brandgans die net is geringd en gewogen.Duidelijk
zijn de spoelen van de nieuwe slagpennen te zien.

Het fascin erende voorbeeld van de Brand
ganzen op Spitsbergen heeft ons geleerd welke
factoren efTecten op de dieren hebben, en dwmgt
bewondering af voor de mani er waarop ze
daaraa n het hoofd bieden . Maar h et leert ons
meer. Het laat zien dat er in de broedgebieden ,
merh et toenemen van de aantaJlen , beperkin
gen in de populatiegroei ontstaan , en dat die
beperkingen zowel direct als indirect door de
Poolvos bemvloed worden. Niet aJleen het aan
wezige voedsel bepaalt de kansen van de gan
zen, maar ook een door de predatierisico' s ge
stuurde beschikbaarheid daarvan .

