54. Brandganzen
“Nee, dat kan niet, dat is zelfmoord!” Mama kon zich niet inhouden. Ze keken naar een natuurprogramma over dierenjongen. Het ging over brandganskuikens die maar twee of drie dagen oud waren. Ze zaten op een 100 meter
hoge richel van een klif, en ze moesten naar beneden om in zee te komen.
Hun vleugels waren te klein om te vliegen, en dus moesten ze springen. “Dat
kan toch niet”, herhaalde mama, en papa zag het ook niet zitten. Als ze de
sprong zouden wagen, vielen ze op de rotsblokken onderaan het klif. “Ik kijk
niet meer, ik houd mijn ogen dicht!” zei Anne. Sam vond het reuze interessant, al was ook hij bang dat de kleintjes het niet zouden redden. Gelukkig
kwamen de meeste kuikens ongedeerd beneden. Een wonder boven wonder!
In de film werd verder verteld dat brandganzen hun
nest hoog en bijna onbereikbaar bouwen, om aan roofdieren, zoals poolvossen, te ontsnappen. Dit geldt in
ieder geval voor de vogels die in Groenland, waar het
programma over ging, en in Noorwegen broeden.
“Komen brandganzen in ons land voor?” wilde Anne
weten. “Jazeker”, zei papa. “Ze komen ‘s winters massaal hier naar toe, omdat er in het hoge noorden geen
voedsel meer is. ‘Onze’ vogels komen uit Nova Zembla
in Rusland.” “Maar broeden ze hier ook?” vroeg Sam.
“Vroeger niet, maar de laatste jaren doen sommigen dat wel. In Zeeland en
het Waddengebied, vermoed ik.”
Omdat het voorjaar was besloten papa en mama om met z’n allen een weekendje naar Texel te gaan. Vanuit hun huisje keken ze uit op het strand en de
zee. Op een dag werden ze wakker van het gakken van ganzen. Sam en Anne
renden naar het raam en zagen een vlucht naar het noordoosten vliegen. Ze
waren zwart-wit, met
streepjes op hun rug.
Dat
moesten
wel
brandganzen zijn. “Die
hebben dus voor Rusland gekozen”. Anne
vond ze zo mooi dat ze
er een tekening van maakte. Daarna gingen ze naar het informatiecentrum
van Ecomare, om meer te weten te komen over deze prachtige vogels.
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