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Mogelijke hybride waargenomen

van Canadese gans met kolgans

Mare van Houten zag in de Noordpolder te Veld bij Eemnes drie Canadese

ganzen, Branta canadensis, met afwijkende kop en hals. Hij zet voor De Korhaan

de feiten op een rij.

Marc van Houten

De vogels hadden een heldere

witte kol om de snavelbasis.

Vanaf de voorkruin tot de onder-

kant van de achterhals liep een

vrij brede crème-witte “wang-

vlek”, welke onder de kop door-

liep (gelijk aan de “wangvlek”
van de Canadese Gans). De

overige delenvan de voor- en

zijhals waren grijszwart. De oog-

ring was bruingeel.
Boven- en onderdelenwaren ge-

lijk als die van de Canadese

Gans.

De vogels vertoonden hetzelfde

gedrag als de nabij aanwezige
kleine zwanen; veelvuldig

foerageren en op de hoede zijn,

bij het langzaam nabij komen

van de waarnemer allen lang-

zaam (grazend) weglopen.

Helaas is in de literatuur over

hybridisatie tussen Canadese

gans en kolgans niets gevonden.

Wel is bij de Canadese gans

hybridisatie bekend met de rood-

halsgans, Branta ruficollis

(Van der Lee & Ouweneel,

1976).

Dank aan Edward van

IJzendoorn (Commissie Dwaal-

gasten Nederlandse Avifauna)

en Dick A. Jonkers voor het ver-

schaffen van informatieen docu-

mentatie.
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De drie ganzen graasden op 24

november 1995 omstreeks 14.30

uur nabij een groep van circa

250 kleine zwanen, Cygnus

columbianus. De waarnemings-

omstandigheden waren gunstig

(helder en zonnig weer) en de

waarnemingsafstand bedroeg
100-150 meter. Er werd tijdens
de observatie gebruik gemaakt

van een 25x telescoop.

De volgende beschrijving kon

gemaakt worden (zie figuur): de

grootte werd ten opzichte van de

kleine zwanen geschat op 80-90

centimeter de bouw en gestalte
kwam overeen met de

Canadese Gans. Canadese gans x kolgans

Ganzen


