
28 Recordaantal Reuzen-
sterns op slaapplaatsen

Topaantallen
Een week later was het pas echt goed raak. 
Op 30 augustus werden verdeeld over 18 
slaapplaatsen gelijktijdig 153 Reuzensterns 
geteld, een recordaantal. Het waren er maar 
liefst 42 meer dan het oude record, en er 
wordt al sinds 2007 geteld. De topaantallen 
zijn des te opmerkelijker omdat de dagen 
voorafgaand aan de telling weliswaar meer 
Reuzensterns waren gemeld, maar zeker 
niet in deze mate.

Boven verwachting
Dat het Zuidlaardermeer een grote groep 
(17) zou herbergen, zagen we al wel aan-
komen, maar de aantallen in Lauwersmeer 
(40) en Friese IJsselmeerkust (78) waren 
ver boven verwachting. De overige vogels 
sliepen in de Veluwerandmeren (Gld), het 
IJmeer (NH) en op de Kwade Hoek (ZH). 
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3 De landelijke slaapplaatstellingen van Reuzensterns leverden aanvankelijk matige 
resultaten op maar eindigden verrassend. De start was slecht, met slechts 32 vogels 
op 16 augustus. In eerdere jaren stond de teller meestal stil rond de 80-100 vogels. 
Een week later werd er weer geteld, want er zijn altijd drie tellingen op drie opeen-
volgende vrijdagavonden. Ditmaal leek het er meer op: 83 vogels.

De Steile Bank (Fr) spande de kroon met 55 
vogels, voor een groot deel afkomstig van 
binnenlandse foerageergebieden zoals de 
Brekken bij Lemmer. De doortrekpiek lijkt 
achter de rug, maar nog steeds verblijven 
mooie aantallen in ons land.

Bedankt
We bedanken alle tellers, want die topaan-
tallen zijn natuurlijk prachtig, maar nultel-
lingen en tellingen op kleine slaapplaatsen 
zijn even goed onmisbaar om een betrouw-
baar landelijk totaal te kunnen vaststellen.

> sovon.nl/slaapplaatstellingen

• Olaf Klaassen

 Slaapplaats Reuzenstern, 4 september, 
Workumerwaard. Foto: Trinus Haitjema

Recent geschreven

Nieuwe aantalsschattingen 
ganzen in de zomer

In de afgelopen jaren zijn verschillende schattingen 
gepubliceerd van de grootte van de broedpopulaties 
van ganzen in Nederland. Soms verschilden die aan-
zienlijk. In een recent rapport worden de gebruikte 
methoden en bijbehorende onzekerheden onder de 
loep genomen. De belangrijkste kritiek betreft het 
ontbreken van een kwantificering van de onzeker-
heid rondom de schattingen. Dit maakt het lastig 
om ze met elkaar te vergelijken, en vertroebelt en 

bemoeilijkt discussies over beheer en beleid. In dit rapport is daarom een aanpak uitgewerkt 
om de aantalsschattingen te voorzien van betrouwbaarheidsmarges, die ook de onzekerheid 
weerspiegelen over de beste methode. Het totale aantal individuen van de zeven talrijkste 
soorten broedende ganzen in Nederland in 2012 (waarvan ongeveer driekwart bestaat uit 
Grauwe Ganzen) wordt geschat op ca. 583.000, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 
357.000 tot 884.000; het aantal broedparen op ca. 146.000 (interval 88.000-227.000). 
Aanbevelingen worden geformuleerd om toekomstige aantalsschattingen nauwkeuriger te 
kunnen maken. 
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In recente jaren zijn verschillende min of meer 
onafhankelijke schattingen gemaakt van de 
grootte van de broedpopulaties van een aantal 
soorten ganzen in Nederland, die in sommige 
gevallen aanzienlijk verschillen. In dit rapport 
worden deze nader onder de loupe genomen met 
een kritische blik op de gebruikte methoden en 
de bijbehorende onzekerheden.
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