Zomerganzentelling Brabant
Vooraankondiging
Gezien de huidige belangstelling en problematiek rond overzomerende ganzen is het belangrijk een goed
beeld te hebben van de actuele verspreiding van gedurende het zomerhalfjaar pleisterende ganzen.
Vandaar dat er in geheel Nederland op dezelfde dag, volgens dezelfde systematiek, getracht wordt alle
ganzen in kaart te brengen. De zomertelling van ganzen heeft twee belangrijke doelen: een zo volledig
mogelijk overzicht verkrijgen van het aantal ganzen per soort in de afzonderlijke provincies en het
schatten van een landelijk totaaloverzicht van het aantal overzomerende ganzen. Provincies zijn
verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en de faunabeheereenheden voor het opstellen van
het faunabeheerplan. Om het beleid en het beheer te kunnen evalueren en eventueel bij te stellen zijn
gegevens over de populatieontwikkeling nodig, evenals gegevens over schade en de uitgevoerde
maatregelen. In het bestuur van elke faunabeheereenheid zijn de belangen van de verschillende typen
grondgebruik vertegenwoordigd: jacht, landbouw, particulier grondbezit en natuurbeheer
(terreinbeherende organisaties). Een breed gedragen protocol en (gezamenlijke) uitvoering van de telling
door betrokken organisaties dragen bij aan betrouwbare en niet ter discussie staande
populatiegegevens.
Om tot een breed gedragen inschatting van de populatie te komen, is het van belang dat meerdere
organisaties de tellingen verrichten. Er is in de provincie Noord-Brabant gekozen om
wildbeheereenheden (WBE’s), terreinbeherende organisaties (TBO’s), agrarische natuurverenigingen
(ANV’s), vogelwerkgroepen (VW’n) en de grote gemeentes uit te nodigen om te participeren in de
tellingen. Omdat de organisatie van de telgebieden bij de wildbeheereenheden ligt, zullen zij de
coördinatie voor ieder telgebied op zich nemen en alle tellers uit de diverse organisaties, zoveel mogelijk
gezamenlijk, inzetten.
Er is gekozen voor één landelijke teldag. Dit omdat ganzen provinciegrenzen kunnen overvliegen en zich
niet gedurende het gehele zomerseizoen op dezelfde plaats bevinden. Met een simultane telling in de
provincies kunnen gegevens uit verschillende provincies met elkaar worden vergeleken en kan een
goede schatting worden gemaakt van het totale aantal ganzen in Nederland.
Voor 2016 is er als datum 16 juli gekozen. Het tellen van zomerganzen is ieder jaar in de tweede helft van
juli. In die tijd zit het broedseizoen er voor de meeste broedende ganzen op en vindt geen (vleugel)rui
meer plaats. De vogels verzamelen zich, verliezen wat van hun schuwheid en zijn daardoor gemakkelijker
te tellen dan eerder in het seizoen. Bovendien vindt nauwelijks trek plaats, zodat geen ‘vervuiling’ van de
telgegevens ontstaat door wintergasten die worden meegeteld. Begin augustus kan de graanoogst al
plaatsvinden, waardoor juist wel sprake kan zijn van verplaatsingen.
Zomerganzen maken in juli ’s ochtend vroeg en ’s avonds foerageervluchten maar verblijven midden op
de dag urenlang op dezelfde plek. Dit is het aangewezen tijdstip om ze te tellen. De telling zal dus tussen
9:30 en 16:00 uur plaatsvinden.

Indien u gedurende deze dag aanwezig wilt zijn bij deze telling, verzoeken wij u contact op te nemen met
onderstaande personen. Zij zullen u in contact doen treden met de secretaris van de wildbeheereenheid
die het best aansluit bij uw behoefte. Ook voor aanvullende informatie kunt u zich tot hen wenden.
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