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ZWEEDSE GRAUWE GANZEN EN WITBROOD

Guus van Duin
Fred Vogelzang

Oin in ons land verschillende soorten ganzen te zien te krijgen hoef je over
het algemeen niet al te veel moeite te doen. Afhankelijk van de gewenste soor. ten ga je in de wintermaanden naar Flevoland, naar Friesland, de Zeeuwse Delta of naar Brabant. Het belangrijkst zijn kijker, telescoop, maar vooral een
auto, de schuilhut van de 20e eeuw. De waakzaamheid en dus de snelle neiging
.om op te vliegen en de waarnemer met een schuldgevoel achter te laten, zullen
veel vogelaars bekend zijn. Zo af en toe kun je ongestraft op ganzen afstappen,
als zij dat zelf al niet doen: richting waarnemer! De Witbuikrotganzen op de
Zuidpier van IJmuiden waren daar vorige winter een tot de verbeelding sprekend
voorbeeld van. Het kan ook anders.
Op 29 december 1982 waren wij van Diemen op weg naatt het Flevopark. Op de
route ligt een huis aan de (nu alweer bijna voormalige) ringvaart om de Watergraafsmeer, waar zich sinds jaar en dag een groot aantal tamme ganzen ophoudt.
In kleur variëren zij van vrijwel 'wild' tot vrijwel wit. De uithangende buiken
verraden een goed leven. Een aantal paren broedt in de omgeving, dat wil zeggen, er worden in de verschillende nesten tientallen eieren gelegd, waar voor
zover wij weten nog nooit een kleine gans uit te voorschijn is gekropen. Ook deze dag waren de ganzen paraat. Wie schetst echter onze verbazing toen er plots
een exemplaar met kleurringen tussen bleek te zitten, bij nadere beschouwing
nog een, terwijl het totaal aantal echte Grauwe Ganzen elf bedroeg. Toen nog omzichtig stapten wij af, voorzichtig speurend naar meer gekleurringde vogels.
Onze voorzichtigheid bleek overbodig, omdat juist op dat moment de eigenaar
met zijn veerpont de vaart overstak en de ganzen in het geheel geen schuwheid
· vertoonden tegenover de man. Al snel bleek waarom. Iedere dag worden de ganzen hier gevoerd met grote hoeveelheden brood, voornamelijk witbrood. Zij zijn
daar dermate op gekonditioneerd, dat ze zich wat betreft het gedrag nog maar
nauwelijks onderscheiden van hun tamme verwanten. Wel·bleven zij redelijk bij elkaar in de buurt, op twee exemplaren na, die gedurende de gehele latere waarnemingsperiode steeds bij elkaar te vinden waren, vaak enigszins afgescheiden
van de rest van de groep.
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Op 30 december 1982 kon met de telescoop het nummer van de aluminium
ringen van de twee geringde vogels worden afgelezen. Het bleek te gaan om in
Zweden geringde Grauwe Ganzen. Ongetwijfeld zijn ook de negen ongeringde vogels
uit dit land afkomstig. Achteraf moeten het deze elf Grauwe Ganzen geweest
zijn, die eerder door ons op 11 december 1982, en op 22 december 1982 door
Willem v.d. Waal op deze plaats werden gezien. De laatste waarneming werd gedaan op 1 maart 1983; enige tijd hiervoor was overigens een deel van het huis
waarbij de ganzen vertoefden t en prooi gevallen aan de vlammen. Mogelijk hierdoor werden de vogels vaker aan het eind van de Kruislaan gezien, alwaar zij
menigeen onder aanvoering van hun tamme vrienden brood aftroggelden. Niet
veel mensen zullen op de hoogte zijn geweest van de curiositeit van het geval.
Een korte schets daarom van wat bekend werd via het Naturhistoriska Riks- ·
museet in Stockholm.
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Grauwe Gans 9.222.363 (rechtsboven: lichtblauw, rechtsonder: aluminium,
linksboven: donkerblauw, linksonder: wit) werd op 2 juli 1979 geringd bij
Hudiksvall, Hälsingland (61.44 N, 17.06 0). De afstand Hudiksvall - Watergraafsmeer bedraagt 1274 km. De vogel was toen al minstens een jaar oud.
Zeer waarschijnlijk werd dit exemplaar ook al in december 1981 en januari 1982
op deze plaats gezien: de kleurringkombinatie stemt in elk geval overeen,
maar het ringnummer werd toen niet afgelezen.
Grauwe Gans 9,222.354 (rechtsboven: donkerblauw, rechtsonder: aluminium,
links boven: lichtbla uw, links onder : wit) werd op dezelfde plaats en op dezelfde datum als het vorige exemplaar geringd, en was eveneens minstens een jaar
oud, Deze vogel was al eer der bij Diemen gezien en later zelfs gevangen.
Voor het eerst waargenomen bij Diemen begin december 1981, verbleef deze vogel
(alleen?) tussentijds (van 18 tot 30 december 1981) bij Woerden (ZH),
Op 7 januari 1982 werd h~t exemplaar gevangen bij de ringvaart om de Watergraafsmeer en na kontrolè weer losgelaten. De laatste waarnemingsdatum in
de ze winter i s ons niet bekend.
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In de winter 1981/82 waren overigens nog minstens twee andere gekleurringde
Grauwe Ganzen aanwezig op deze plaats. Aan verzoeken om inlichtingen over
deze vogels werd door de Zweedse ringer tot op heden niet voldaan.
Uit dit alles blijkt dat in het wild levende Grauwe Ganzen onder bepaalde
omstandigheden een opmerkelijke tamheid kunnen gaan vertonen. In elk geval tijdens het voeren waren ze tot binnen twee meter afstand te lokken, Heilig ont~
zag hadden ze voor onze vangstok, zodat een ringpoging Wirlukte. Direkt na
deze poging waren ze weer hinderlijk tam! Bijzonder is dateoverwinteringsgebied klaarblijkelijk dermate goed beviel, dat zeker één en waarschijnlijk minstens
twee vogels (we weten per slot niets van de ongeringde vogels) de moeite hebben genomen om op deze plaats terug te keren.
Zitten wij tot slot nog met het probleem wat we aanmoeten met die Canadagans, die eveneens van september 1982 tot in elk geval eind februari 1983 ter
plaatse aanwezig was. De1.e was vrijwel net zo tam, ongeringd, en had gave
vleugels. Mogelijk dat dit een Zweedse Canadagans was?
Al met al genoeg redenen om de komende winter eens op uw tamme ganzen te
letten, Vergeet vooral uw brood niet.
Met dank aan Willem v.d. Waal voor het lenen van zijn dia's van de ganzen
uit de winter 1981/82. De foto's bij dit artikel zijn naar dia's van Guus van
Duin, genomen in januari 1983.
p/a Rode Kruislaan 1043,
1111 ZZ Diemen.
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VERSLAG VWG-NACHTEXCURSIE FLEVOPOLDER 18 JUNI 1983

5'/
frank v groen

Technische gegevens: 10 deelnemers, 3 auto ' s , onbewolkt, 18 '-1 2'C, NO-wind,
vertrektijd 19,40 uur, terug ± 1.00 uur.
Om half acht werd bij het Amstelstation verzameld. Gelukkig was het gelukt
op het laatste moment een auto te lenen zodat toch nog iedereen meekoh. Bij
de voorbereidingen voor deze excursie bleek maar weer eens duidelijk hoe
groot het gebrek is aan auto 's met chauffeur onder. VWGA'ers. In ieder geval
beloofde dit uitstapje wel wat te worden. Er was namelijk een Zwarte Ibis in
de polder gesignaleerd. De verwachtingen waren dus hoog gespannen.
Eenmaal in de Flevopolder werd vanaf de Oostvaardersdijk al rijdende het
een en ander gezien, zoals een paar Bruine Kiekendieven en een~ Blauwe Kiek.
Op de plassen zagen we verscheidene grote groepen Wilde Eenden, zich verzamelend voor de jaarlijkse rui. In de Oostvaardersplassen doen ze dit in grote getale vanwege de daar heersende rust. Op de Knardijk begonnen we de bosjes aan
de overkant intensief af te speuren op een eventuele Zwarte Ibis, Er werden
wel Blauwe Reigers en Zwarte Kraaien gezien. De laatsten werden er door sommigen af en toe van verdacht Zwarte Ibis te zijn. Helaas stond er een vrij
sterke noord-oostelijke wind die het geheel een wat kouwelijke indruk gaf .
Tijdens het speurwerk naar de ibis werden verscheidene Lepelaars, overvliegende Futen, Visdieven en Zwarte Sterns gezien. Ook vlogen er groepjes Kuif-,
Tafel- en Slobeenden langs. Na een poosje gingen we naar de hut, wat een
Blauwborst, Grauwe Ganzen met jongen en+ 40 Zwarte Ruiters opleverde. We
bleven er niet lang vanwege de drukte, Willem, die wat was achtergebleven,
bleek de Zwarte Ibis toch nog langs het riet lopend gezien te hebben; de geluksvogel ! Eenmaal weer op de Knardijk bleek Kees een l ekke band te hebben.
Na hem gewi sseld te hebben bereikten we de Keersluisplas. Hier zaten ± 400
Grutto's, + 75 Kluten, een paar Bontbekplevieren, 2 Kemphanen en 2 Blauwborsten, die een mooie beurtzang weggaven. Ook hoorden we Spotvogel, Kleine
Karekiet, Rietzanger, Rietgors, Winterkoning, Merel, Zanglijster, Fitis, Zwartkop, Tuinfluiter en Grasmus . Boven de Hollandse Hout zagen we een Houtsnip
vliegen.
Ons laatste doel was het Harderbroek. De zon was intussen ondergegaan.
We raakten elkaar voor het einddoe l kwijt, hetgeen Menno deed vermoeden dat
de anderen koffie waren gaan drinken. Ze waren echter wat verder langs de
dijk l angs het Harderbroek doorgereden dan wij. Gelukkig werden we hiervan op
de hoogte gebracht door de plaatselijke boswachter. Na dit incident werd er
intensief geluisterd, wat het volgende opleverde: Dodaars, Futen, Meerkoeten,
Grutto' s , Witgatj es , Blauwborst, Kuifeend, wat Snorren, een Waterral en een
Waterhoen dat een wat ander geluid maakte dan het normaal pleegt te doen.
Slechts kort werd even een Woudaapje gehoord , terwijl Roerdomp en Porseleinhoen verstek lieten gaan, wat waarschijnlijk door de vrij lage temperatuur werd
veroorzaakt.
Hierna gingen we weer op Amsterdam aan, met
onze gedachten nog bij
deze leuke excursie .

