Onze kleinste spiegelgans,
de Roodkopgans
De Roodkopgans is een familielid van het geslacht
Chloephaga waarvan vijf soorten voorkomen in
Zuid-Amerika. Deze heeft als tweede nam rubiceps.
Ze behoren net als de andere soorten tot de groep
halfganzen of spiegelganzen.
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Natuurlijke habitat
Ze komen nog voor in het uiterste zuiden van het vaste
land van Zuid-Amerika, maar daar zijn ze zeer zeldzaam
geworden. Voorheen kwamen ze voor in heel Patagonië,
maar uit Chili zijn ze vrijwel verdwenen. Alleen in het
Argentijnse deel komen er nog wat meer voor, maar ze worden op minder dan 1.000 geschat. Op de Falklandeilanden
komen er nog wel zeer veel voor, daar neemt men aan dat
de populatie nog ongeveer 80.000 exemplaren bevat.

Dat ze op het vasteland bijna verdwenen zijn heeft
meerdere oorzaken
Ten eerste door afschot. In de jaren 30 werden ze samen
met de Grijskopgans en de Magelhaengans betiteld als
‘agrarische pest’ omdat de vogels de winter doorbrachten
op de gewassen van de boeren in de noordelijke provincie
Buenos Aires. Er stonden premies op het afschieten van
ganzen. Hoewel de jacht op Roodkopganzen sinds 1998
daar verboden is zijn er daarna nog veel afgeschoten. Dit
heeft ook te maken met het feit dat er veel jagers uit andere
gebieden van de wereld daar hun vakantie komen doorbrengen om er op ganzen te jagen. Omdat de vrouwtjes van
de Magelhaengans zeer veel op de Roodkopgans lijken,
werden veel Roodkopganzen afgeschoten in de veronderstelling dat dit vrouwtjes van de Magelhaengans waren.
In 2011 is echter ook de jacht op Magelhaenganzen en
Grijskopganzen daar verboden. Of dit voldoende nageleefd
wordt is altijd maar de vraag. Dat daar in dat opzicht ook
problemen waren blijkt wel uit een rapport uit 2013 waar
de illegale jacht aangeduid werd als een belangrijk voortdurend probleem. Het is maar de vraag of deze populatie
zich nog kan herstellen.
Een tweede oorzaak is het rapen van eieren. Omdat deze
ganzen evenals de Grijskopgans en Magelhaengans in de
winter op de gewassen van de boeren weiden, worden er in
het broedseizoen eieren geraapt. Hierbij worden niet alleen
de eieren van de Grijskop- en Magelhaenganzen geraapt
maar ook die van de Roodkopgans.
Een derde oorzaak vormt de Zuid-Amerikaanse grijze vos
die daar in 1950 is geïntroduceerd om de toen heersende
konijnenplaag te bestrijden.

Niet op de rode lijst

Prachtige Roodkop gent.

Ondanks dat ze dus op het vaste land ernstig bedreigd
worden, staan ze niet op de rode lijst van bedreigde
diersoorten. Dit komt door de grote populatie op de
Falklandeilanden. Onderzoekers van het Laboratorium of
Ornithologie van de Cornell universiteit in de staat New
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Kopstudie.

Overjarige gent in een perfecte conditie.

York pleiten in hun kwartaalblad Living Bird van augustus
2016 om de Falkland populatie als een aparte ondersoort te beschouwen. Zij baseren zich daarbij op driejarig
genetisch onderzoek. Bekend was al dat ze kleiner zijn
dan de vasteland populatie en dat het standvogels zijn.
Uit onderzoek is gebleken dat ze daar al zeker 200.000 jaar
verblijven en nooit hebben getrokken. Terwijl de vogels op
het vasteland ‘s winters noordwaarts trekken. Ondanks dat
ze goed kunnen vliegen overbruggen ze de 270 kilometer
naar het vaste land niet.

Genetische verschillen
In al die jaren hebben ze zich zo veranderd dat ze nu genetisch veel verschillen van de vasteland populatie. Als het
erkend zou worden dat ze genetisch voldoende afwijken
om een ondersoort te vormen zouden de vogels van het
vasteland direct op de rode lijst van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) geplaatst kunnen
worden, waardoor ze meer internationale bescherming

kunnen krijgen. Als men nu ingrijpt zou de vasteland
populatie zich nog kunnen herstellen. In Chili zijn daarvoor op bescheiden schaal fokprogramma’s opgestart.

Het uiterlijk
Zoals bij veel spiegelganzen is het uiterlijk van man en
vrouw vrijwel gelijk. De vrouwtjes zijn doorgaans wat
kleiner dan het mannetje, maar een flinke vrouw kan even
groot zijn als een wat kleiner mannetje. Hun lengte varieert
van 45 tot 53 cm. Ook is meestal het verenkleed van de
vrouwtjes wat doffer van kleur en de kopkleur wat lichter.
Volwassen vogels hebben een roodbruine kop en hals.
De snavel, die in rechte lijn overgaat in de kop, is zwart.
Rond de donkerbruine ogen bevindt zich een smal wit
ringetje. De borst mantel en flanken zijn grijsachtig lichtroodbruin elke veer heeft een zwarte zoming, zodat een
gebandeerd uiterlijk ontstaat. De buik is meer roodbruin
met vrijwel geen banden. De vleugels zijn wit behoudens
de groenglanzende spiegel die bestaat uit een gedeelte

Mooi fokkoppel, de gent blijft waakzaam.
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van de kleine slagpennen en de zwarte uiteinden. Dit is in
gesloten toestand vrijwel niet te zien. Dan zie je de vleugeldekveren die grijsbruin zijn met fijne zwarte en bruine
zoompjes. Stuit en staartveren zijn zwart.
De poten zijn oranje geel met onregelmatige zwarte vlekken op de loopbenen en zwemvliezen. Onvolwassen dieren
van ongeveer een jaar zijn vrijwel gelijk, maar doffer van
kleur en ze missen de groenglanzende spiegel. Als men
de foto’s van de Roodkopgans naast die van het vrouwtje
Magelhaengans legt ziet men dat ze wat kleur betreft erg
veel op elkaar lijken. De Magelhaengans maakt over het
geheel een wat grijzere indruk. Het verschil zit hem vooral
in de grootte, maar ook in de kopvorm. Deze is bij de
Magelhaengans niet zo vlak. Het is daarom geen wonder
dat door jagers die van buiten dat gebied kwamen er veel
vergissingen werden gemaakt.

Het leefgebied en broedgewoontes
Roodkopganzen zijn bewoners van open landschap. Buiten
het broedseizoen leven ze meestal ook niet in de directe
nabijheid van water. Ze verblijven dan in grote groepen in
gezelschap van Grijskop- en Magelhaenganzen. Tijdens het
broedseizoen zoeken ze echter wel plaatsen in de nabijheid
van zoetwaterplassen, hoewel ze maar weinig zwemmen.
In de winter verplaatst de vasteland populatie zich naar
het noorden tot de provincie Buenos Aires. Het voedsel
bestaat uit grassen, kruiden, zaden en opgegraven of
uitgetrokken wortelstokken. Kuikens voeden zich de eerste
dagen ook met insecten.
Het broedseizoen begint ongeveer in september en loopt
door tot november. Vooraf vindt de balts plaats. Deze heeft
net zoals bij de meeste ganzen van deze familie niet veel
om het lijf. Ze bestaat hoofdzakelijk uit het afbakenen van
hun broedterritorium, wat met veel agressiviteit gepaard
gaat. Ze gaan dan met gestrekte nek en gespreide vleugels
hun tegenstander te lijf. Als ze baltsen naar het vrouwtje richt de man zich op en ook dikwijls met gestrekte
vleugels. Het geluid dat ze daarbij maken is meestal een
kort fluitend geluid waar het vrouwtje met een wat schor
geluid op antwoord.
Het nest wordt gemaakt in lang gras, onder struiken of
tussen keien, maar op de Falklandeilanden soms ook in de

Zoek de verschillen tussen de Magelhaen vrouw en de Roodkopgans.

holen van de Magelhaen pinguïns. De 5 tot 8 crèmekleurige
tot lichtbruine glanzende eieren worden in ongeveer 30
dagen uitgebroed. Het vrouwtje broedt alleen en het mannetje is dikwijls verder van het nest verwijderd. Als de kuikens uit zijn zoekt de familie snel het water op. De kuikens
blijven ongeveer 60 tot 70 dagen bij hun ouders. Ondanks
dat ze al op eenjarige leeftijd op kleur komen worden deze
gansjes pas op driejarige leeftijd geslachtsrijp.

Het houden en kweken
Omdat het nogal agressieve vogels zijn moet men ze in
een goed afgeschermd perk huisvesten. Dat zal ook wel de
reden zijn dat ze niet zoveel in collecties te vinden zijn.
Ze hebben nogal wat ruimte nodig omdat het goede grazers
zijn. En ruimte daar ontbreekt het bij veel liefhebbers
nogal eens aan. Het zijn anders geen moeilijk te houden
vogels. Ze zijn goed winterhard en kunnen beter tegen
vrieskou, dan tegen koud en vochtig weer. Bij zeer strenge
vorst dient men voor enige beschutting te zorgen. Het
broedseizoen begint hier eind maart en loopt door tot in
mei. Men moet voor voldoende nestgelegenheid zorgen
door een rijke beplanting of het plaatsen van een afdakje
met strooisel. Natuurbroed is uiteraard de mooiste manier
om te kweken, maar met behulp van kippen, of kunstmatig
broeden en opfokken is natuurlijk ook mogelijk. Bij kunstmatige opfok of met behulp van kippen dienen de kuikens
toch over gras te kunnen beschikken. Alleen graan of korrels is niet voldoende. Ook dient men dan een verwarmde
ruimte te hebben waar ze de nacht kunnen doorbrengen.
Indien men de eieren wegneemt volgt dikwijls nog een
vervolglegsel.
Roodkopganzen worden al jaren in volièremilieu
gehouden. De eerste dieren kwamen reeds in 1860 in
de Londense Zoo waar tussen 1865 en 1887 regelmatig
broedresultaten behaald werden. In 1872 kwamen ze ook
voor in de Berlijnse Zoo. Echter pas in de jaren 50 kwamen
er met behulp van het Wildfowl Trust meer dieren naar
Europa en verspreidden ze zich ook onder particulieren.
Net als bij alle spiegelganzen zijn ze door hun agressiviteit
in het broedseizoen niet voor iedereen te houden. Maar
voor diegene die daar de ruimte voor heeft, zijn het prachtige vogels in de collectie.
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Een koppel met hun enkele weken oud kuiken. (Foto: Wesley Govaerts)
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