
Ganzen worden veel in water-
wildcollecties gehouden en dat levert 
soms bijzondere kruisingen op. Als deze 
vogels dan ontsnappen en aansluiting 
vinden bij een groep wilde ganzen dan 
ontstaat er voor ons vogelaars een 
raadsel. Ook in het wild kunnen kruisingen 
voorkomen. Zo zag ik de afgelopen jaren 
met regelmaat in de Eempolder in een 
groep Canadese Ganzen een exemplaar 
dat ik beschouw als een kruising tussen 
een Canadese gans en een Grauwe Gans. 
Het zou leuk zijn als iemand van die 
kruising ooit een foto hee  gemaakt. Dat 
levert dan weer een interessant artikel 
op voor De Korhaan. Ditmaal een vogel 
uit de Overscheense Polder bij Naarden, 
waargenomen op 27 december 2021 en 
gefotografeerd door Harry de Klein. Helaas 
zat de vogel nogal ver in de polder dus de 
foto is niet optimaal. Zelf dacht Harry aan 
een kruising tussen een Brandgans en een 
Rotgans. Echter kruisingen met Rotganzen 
zijn heel zeldzaam en ik kon ze op het 
internet niet vinden.

Harry ging te rade bij zijn vriend Ronald 
Sinoo en die dacht het volgende:
“-Brandgans x Rotgans denk ik niet. 
Brandgans en Rotgans hebben een zwarte 
snavel en ik zie hier in de snavel roze.
-Brandgans x Dwerggans, of Brandgans x 
Kolgans vermoed ik eerder maar ik kan de 
pootkleur op de foto niet beoordelen.
Als de poten ook oranje of roze vertonen, zit 
er sowieso Anser-invloed in.”
Zelf dacht ik eerder aan een kruising 
Brandgans x Kolgans maar zeker weten 
doe ik het niet. Toen maar weer gevraagd 
aan Kees Roselaar (beroepsornitholoog 
bij het voormalige Zoölogisch Museum 
Amsterdam en Naturalis, Leiden).
Hij stuurde het volgende:
“Bij die gans zie ik roze op de snavel en 
denk daarom in ieder geval aan één 
ouder Keizergans. De andere ouder is 
waarschijnlijk Brandgans (maar nauwelijks 
witte veerranden op rug en buik, wat je bij 
een hybride van deze taxa zou verwachten) 
of Kleine Canadese Gans (de ondersoort 
minima, de kleine donkere vorm die veel 

in gevangenschap gehouden wordt). In de 
omgeving van bijv. Hoorn en Purmerend 
lopen heel wat hybrides van minima en 
Brandgans, dus de andere ouder kan ook 
zo’n hybride zijn. De Rotgans wordt zelden 
in gevangenschap gehouden (schijnt buiten 
een enkele nigricans moeilijk te houden 
te zijn) en daardoor komen er nauwelijks 
hybrides met de Rotgans voor.”

Kortom, helemaal opgelost is deze puzzel 
nog niet.

Heeft u ideeën of weet u de oplossing: 
laat het ons weten.
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Een kruising tussen twee ganzen-
soorten. Wie weet de oplossing?
R.G (Rob) Moolenbeek 
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