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}E GRAIIWE GANS EEN NIEU,'IE BROEDVOGEISOORT f]'Í IE KEMPE§

De Grauwe Gans is in de Kernpen een genzensoort, dle in het win-
terhalfjaar betrekkelijk weinig worCt weargenomen.Het gaat steeds
om kleine aantallen van gewoonlijk hooguÍt enkele ''10-ta11en exx,
Er zijn slechts enkele terreinen waar de Grauwe Gans ook pleistert,
Vooral r'oorjaarswaarneningen zijn bij ons schaars, hetgeen reeds
door van Erve et all (lgle) werd cpgenerkt, en overzomeren is nog
nimmer vastgesteld 

"

In maart en april verbleven in'i980 een tijClang enkele Grauwe
Ganzen cp de plassen bij Budel-Icrpplein en ook dit jaar (t get )
werden in maart en april i tot 2 r'ogels aldaar gezien.Gezien het
open karakter van Budel-Dorpp1eir, en de geheimzinnige aantrekkÍngs
kracht van het gebieC voor vogels van velerlei pluimage hoopten
wij reeds op een broedgeval"Op 2 neí zag AC" van Poppel zelfs 5
Grauwe Ganzen, zonder aanllijzinger \rocr een broedgeval, maar op
) mei r,ras het eindeli jk zover:bi j een beaoek aan Budel-Dorpplein
zagen Henk H, rFrank l.T" en ik 2 laren met elk 5 jongen en een derde
paa:l zonder jongen,fe leeftijC vai de jongen was door gebrek aan
ervaring lastig te bepalen, raaï we schatten ze op ca,2 lieken.
A11e paren zaten te fouragere:: langs de asfaltweg, die van de
zinkfabriek aldaaÍ :na3.T Ce Z',:.i-rrlillemsvaart 1oopt.

ne Grauue Ganzen, die \rar: i-ra-rrle in lÍederland(behoren te )broeden,
behoren tot de noreinaatvcr;r AÍ-ser anseï anser.Broedgebieden in ons
land zi jn vooral Ce iler-op;)ders en zuÍdwest tr'riesland(Texeira 1979,
De broedvogels :.r:. Zeelp*nd behoren tot de ondersoort A.a. rubrirostris,
d.ie hier niet inheeics .. s 

" -leze zi jn afkomstig van de ganzenpopulatie
in het Z\t:-n, waar irau'*e ]zr.zen rran d.o verkeerde ondersoort zijn
uitgezet(n,1" rubrirosi:ris),Oot ae enige broedgevallen die in de
Biesbosch werden vastgestelC, betreffen d.eze ondersoort.
Het was dus rran belang on de ondersoort van de vogels in Buoel-
Dorpplein te bepa1en,Als belangrijkste verschillen tussen anser en
rubrirostris zijn ie noemen, dat rubrirostris wat groter is, meer
wit in het l<]eed heef I en een langere, Toze (i,p,rr, oranje) snavel
heeft (cramp ',971 , p" 41+)"
Het paar zonder jongen vlocg' direct op, zodat snavelkleur e.è.
niet gezien konden,rrorCen"Efn der parerr met jongen bestond uit é6n
anser en één rubrirostris en het andere paar met jongen bestond uit
twee vogels van het inheemse ras anser"
Dit zijn de eerste broedgevallen van Grauwe Ganzen in de Kempen en
tevens de eersd;ee i-n iïoord-Brabant van het inheemse ras,
Bovendien werden in llederland Grauwe Ganzen nog nooit zoveï in het
binnenland. broedenC aar:.getroffen, ongeacht anser of rubrirostris.
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